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2563 ข้ึน โดยมคีวามคาดหวงัให้สมาชิกได้ใช้เป็นคูม่อืเป็นแนวทางในการใช้บรกิาร

กับสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของการ     

ผลักดันให้สหกรณ์ด�าเนินกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์

หวังว่าคู่มือสมาชิกเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์

คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์

มีนาคม 2563
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บทที่ 1
ความหมายของสหกรณ์ คุณค่าของสหกรณ์ อุดมการณ์ 

หลักการ วิธีการสหกรณ์และประเภทของสหกรณ์

สหกรณ์ (Co-operative) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

หมายความว่า คณะบคุคลซึง่ร่วมกนัด�าเนนิกจิการเพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและ

สงัคมโดยช่วยตนเอง ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และจดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัิ

สหกรณ์

ในขณะเดียวกันในการประชุมเชิงวิชาการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ         

วนัที ่4 กนัยายน 2544 เพือ่ให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่า สหกรณ์ คุณค่าของสหกรณ์ 

อุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์และวิธีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์,        

2544) ได้สรุปความหมายของค�าต่างๆไว้ดังนี้

ความหมายของค�าว่า “สหกรณ์ (Co-operatives)”

สหกรณ์ คือ “องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยความสมัครใจ

ในการด�าเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลัก

ประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการอันจ�าเป็นและความหวังร่วมกันทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม”

ความหมายของ “คุณค่าของสหกรณ์ (Co-operative Values)”

สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็น

เอกภาพรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณี

ปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์
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ความหมายของ “อุดมการณ์สหกรณ์ ( Co-operative Ideology)”

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการ          

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ จะน�าไปสูก่ารกนิด ีอยูด่มีคีวามเป็นธรรม

และสันติสุขในสังคม”

อุดมการณ์สหกรณ์ เป็นการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ

สมาชิกสหกรณ์เพื่อให้ความปรารถนาสมหวัง โดยน�าหลักศีลธรรมและจริยธรรมมา

ใช้ประกอบการใช้หลักการสหกรณ์สากลทั้ง 7 ข้อ ในการช่วยตนเองของสมาชิก          

อาจจะต้องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน        

อาจจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) เสียสละ เช่นเงินทอง/ทรัพย์สิน เวลา แรงงาน                  

ความรู้ และ 2) แบ่งปัน เช่น ผลได้/ส่วนเกิน (ก�าไร) และแบ่งปันน�้าใจความห่วงใย

อาทรกัน

ความหมายของ “หลักการสหกรณ์สากล( Co-operative Principles )”

หลกัการสหกรณ์ คอื แนวทางทีส่หกรณ์ยดึถือปฏบิตัเิพือ่ให้คณุค่าของสหกรณ์

เกิดผลเป็นรูปธรรม

หลักการสหกรณ์สากลปัจจุบัน 7 ประการ ดังนี้

1.เปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้

บริการของสหกรณ์และเตม็ใจรบัผดิชอบในฐานะสมาชกิเข้าเป็นสมาชกิโดยปราศจาก

การกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมืองหรือศาสนา

2.การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

สหกรณ์เป็นองค์การประชาธปิไตย ทีค่วบคมุโดยมวลสมาชกิผูม้ส่ีวนร่วมอย่าง

แข็งขัน ในการก�าหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น     

ผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐม สมาชิกมีสิทธิในการ

ออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) ส�าหรับสหกรณ์ในระดับอื่น ให้

ด�าเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน
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3.การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์พงึมคีวามเทีย่งธรรมในการ”ให้”และควบคมุการ”ใช้”เงนิทนุ

ในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็น

ทรัพย์สนิส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชกิจะได้รับผลตอบแทนส�าหรบัเงนิทนุตามเงือ่นไข

แห่งสมาชกิภาพในอตัราทีจ่�ากดั (ถ้าม)ีมวลสมาชิกเป็นผู้จดัสรรผลประโยชน์ส่วนเกิน

เพือ่จดุมุง่หมายประการใดประการหน่ึงหรอืทัง้หมด ดงัต่อไปนี ้เพือ่การพฒันาสหกรณ์

ของตน โดยจัดให้เป็นทุนส�ารองของสหกรณ์ ซ่ึงส่วนหนึ่งแห่งทุนนี้ต้องไม่น�ามา       

แบ่งกัน เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ท�ากับสหกรณ์ เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

4.การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

 กรณีที่สหกรณ์จ�าต้องมีข้อตกลง หรือสหกรณ์เป็นองค์การอิสระ และพึ่งพา

ตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ไม่ผูกพันกับองค์การอื่นๆรวมถึงองค์การของรัฐ

หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระท�าภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่

มัน่ใจได้ว่า มวลสมาชกิจะยงัคงไว้ซึง่อ�านาจในการควบคมุตามแนวทางประชาธปิไตย

และยังคงด�ารงความเป็นอิสระของสหกรณ์

5.การศึกษา การฝึกอบรมและข้อมูลข่าวสาร

 สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ตัวแทนสมาชิก      

ผู้จัดการและพนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตน

ได้อย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่

เยาวชน และบรรดาผูน้�าทางความคดิในเรือ่งคุณลกัษณะและคณุประโยชน์ขอสหกรณ์

ได้

6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและ         

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสานความร่วมมอืกัน        

ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
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7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

สหกรณ์พึงด�าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ตามนโยบายที่

มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

ความหมายของ “วิธีการสหกรณ์ ( Co-operative Practices)”

วิธีการสหกรณ์ คอื “การน�าหลกัการสหกรณ์มาใช้ในการด�าเนนิกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ประโยชน์ของมวลสมาชกิ โดยไม่ละเลยหลักการบรหิารธรุกิจ

ที่ดี”

การน�าหลักการสหกรณ์มาใช้ในทางปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละประเภท เช่น 

การจัดตั้ง การระดมทุน การบริหารงาน การด�าเนินธุรกิจ การส่งเสริมประโยชน์ทาง

เศรษฐกจิของสมาชกิ และการเอือ้อาทรต่อชมุชนโดยก�าหนดวธิปีฏบิตัไิว้ในกฎหมาย 

หรือ พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อตกลงและสัญญาของสหกรณ์

ประเภทของสหกรณ์

สหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ตามมาตรา 33/1 คอื สหกรณ์

การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์

ออมทรัพย์  สหกรณ์เครดิตยูเนียนและสหกรณ์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการ

ด�าเนินกจิการทีพึ่งจะด�าเนนิการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวง

1. สหกรณ์การเกษตร เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยเกษตรกร มีหน้าที่เป็น

สหกรณ์อเนกประสงค์ให้บรกิารสมาชกิในด้านการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 

และสินค้าที่จ�าเป็นในการบริโภคมาจ�าหน่ายแก่สมาชิก ให้บริการด้านสินเชื่อ                      

เงินรับฝาก รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจ�าหน่ายหรือแปรรูป ให้บริการด้าน

ปรับปรุงบ�ารุงดินและด้านอื่นๆ
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2. สหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวประมง มีหน้าที่คล้ายกับ

สหกรณ์การเกษตร โดยมจีดุมุง่หมายในการให้การบรกิารสินเชือ่แก่สมาชิกชาวประมง 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการประมงมาจ�าหน่ายให้แก่สมาชิก ท�าการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าทั้งสดและแปรรูปรวมทั้งให้บริการด้านน�้ามันเช้ือเพลิง โรงน�้าแข็ง

และ ห้องเย็นแก่สมาชิกด้วย

3. สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์อีกแบบหนึ่งที่คล้ายกับสหกรณ์การเกษตร แต่

มีจุดเร่ิมต้นท่ีต่างกันในเร่ืองการจัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิกใน 3 รูปแบบ คือสหกรณ์

นิคม สหกรณ์เช่าที่ดิน และสหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน วัตถุประสงค์การด�าเนินงานในด้าน

การให้บริการคล้ายกับสหกรณ์การเกษตร

4. สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในกลุ่มผู้บรโิภค มีจดุมุง่หมายเพ่ือ

ให้บริการจัดหาสินค้าอุปโภค บริโภค มาจ�าหน่ายให้แก่สมาชิกในราคายุติธรรม        

โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ สหกรณ์ร้านค้าแบบเปิด(บริการแก่สมาชิกทั่วไป มีพื้นที่

ด�าเนนิงานกว้างขวาง เช่นร้านสหกรณ์กรงุเทพฯ )กับร้านสหกรณ์แบบปิด (บรกิารให้

แก่สมาชิกในหน่วยงานเช่นหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา )

5. สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ในการจัดหาและให้

บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆนอกเหนือไปจากสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น สหกรณ์

บริการไฟฟ้า สหกรณ์การท่องเทีย่ว สหกรณ์บรกิารเดินรถแทก็ซ่ี สหกรณ์เคหะสถาน 

สหกรณ์ผู้ผลิตน�้าดื่ม สหกรณ์หัตถกรรมต่าง เป็นต้น

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสหกรณ์ท่ีจัดต้ังขึ้นในกลุ่มคนที่ท�างานใน       

หน่วยงานเดยีวกันหรอือาศยัอยูใ่นถ่ินฐานใกล้เคยีงกนั มวีตัถปุระสงค์หลกั คอืส่งเสรมิ

การออมทรพัย์และให้สมาชกิกูย้มืเงินเมือ่มคีวามจ�าเป็น สหกรณ์ออมทรพัย์ส่วนใหญ่

เป็นสหกรณ์ของกลุม่ข้าราชการ หรอืผูม้เีงนิเดอืน เช่น สหกรณ์ออมทรพัย์คร ู ต�ารวจ 

สาธารณสุข ฯลฯ
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7. สหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ใน พ.ศ.2548 ตาม 

กฎกระทรวงว่าด้วย “การก�าหนดประเภทของสหกรณ์ทีจ่ะรบัจดทะเบยีน พ.ศ.2548” 

โดยจัดตั้งข้ึนในกลุ่มคนที่มีอาชีพต่างๆ ซึ่งมีภูมิล�าเนาหรือประกอบอาชีพหลัก หรือ 

มีวงสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเขตท้องที่ด�าเนินงานท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่ ท�าหน้าที่

คล้ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์แต่มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้วย

8. สหกรณ์อืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ปัจจบุนัยงัไม่มกีารก�าหนดเป็น

กฎกระทรวง

-------------------------------
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บทที่ 2
ประวัติความเป็นมาวัตถุประสงค์และอ�านาจกระท�าการ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ากัด

ประวัติการก่อตั้ง

คณะผูก่้อตัง้น�าโดย นายแพทย์อทุยั  สปุระดิษฐ์ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั

เชียงใหม่ในขณะนัน้ ได้รับการจดทะเบยีนจากนายทะเบยีนเมือ่วนัที ่5 มถินุายน 2521 

เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ. 20/ 2521 มีสมาชิกครั้งแรก 51 คน มีทุนด�าเนินการ 

8,050 บาท ที่ท�าการส�านักงานสหกรณ์แห่งแรก ตั้งที่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ เลขท่ี 10ถนนสุเทพ ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน   

เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 50000002025626 อาศัยอ�านาจ ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์  ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับ สหกรณ์     

ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ากัด พ.ศ.2562 ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 

2563 (ใช้แทนข้อบงัคับฉบบัเดมิเลขทะเบยีนข้อบังคบัท่ี 5000000103) ทีต่ัง้ส�านกังาน

(ใหญ่) เลขที่ 446 บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ต�าบลสันผีเสื้อ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่                                            

จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50300

ตราสัญลักษณ์สหกรณ์มีลักษณะดังนี้

มีเครื่องหมายรูปวงกลมสองชั้น พื้นสีขาว

ภายในวงกลมชัน้นอกส่วนด้านบนมอีกัษรภาษาไทยแบบล้านนา 

ข้อความสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ากัด ส่วนด้านล่าง

มอีกัษรภาษาองักฤษข้อความ CHIANGMAI PUBLIC HEALTH SAVING 

AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

ภายในวงกลมชั้นใน มีรูปช้างอัญเชิญพะอบที่บรรจุพระบรมสารี

ริธาตุ มีรูปงูพันคบเพลิง รูปเรียวเชือกด้านล่างและมีอักษรย่อของ

สหกรณ์ สอ.สธ.ชม
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วัตถุประสงค์

สหกรณ์นีม้วัีตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ

บรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ์               

รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้           

  ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการด�ารงชีพของ 

  สมาชิก

(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  

 องค์กร  ชมุชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสรมิและปรบัปรงุ

 กิจการของสหกรณ์

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

อ�านาจกระท�าการ

อ�านาจกระท�าการ เพือ่ให้บรรลวัุตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้สหกรณ์มอี�านาจ

กระท�าการ ดังต่อไปนี้

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

(2) จัดหาทุนเพื่อด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก

(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

 สหกรณ์

(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
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(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท�าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม

 ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(10) ฝากหรอืลงทนุอย่างอืน่ตามกฎหมายและตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการ

 สหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

(11) ด�าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่าง

 ประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

(15) กระท�าการต่าง ๆ  ตามท่ีอนญุาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพือ่ให้เป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบ

ครอง  กู้  ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่า

หรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจ�าหน่าย  จ�านองหรือรับจ�านอง  จ�าน�าหรือรับจ�าน�า  

ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
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บทที่ 3
การด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ากัด

  สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท ดังนี้

1. สมาชิก         2. สมาชิกสมทบ

1. สมาชิกคือ

(1) ผู้ท่ีมีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์และได้ช�าระค่าหุ้นตามจ�านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

(2) ผู ้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือชื่อใน

ทะเบียนสมาชิกและได้ช�าระค่าหุ้นตามจ�านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
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1.1 คุณสมบัติของสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย

ก. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�า หรือพนักงานราชการ

กระทรวงสาธารณสขุหรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสุขสังกัดหน่วยงานสาธารณสุข

ในจังหวัดเชียงใหม่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ากัดหรือ

ข. เป็นข้าราชการบ�านาญหรอืลูกจ้างประจ�ารบับ�าเหนจ็รายเดือน

ในหน่วยงานสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือ

ค. เป็นข้าราชการหรอืพนกังานของรฐัหรอืลกูจ้างประจ�าทีโ่อนย้าย

ไปข้ึนอยู่กับองค์กรส่วนท้องถ่ินซึ่งท�างานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและปฏิบัติงานใน

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือ

ง. เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐหรือลูกจ้างประจ�าหรือ

พนกังานราชการกระทรวงสาธารณสขุหรอืพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ สงักดัหน่วย

งานสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ที่ย้ายหรือโอนหรือออกจากราชการจะคงเป็น

สมาชิกอยู่

(3)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(4)  มไิด้เป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัย์อืน่ทีม่วีตัถปุระสงค์ในการให้

กู้ยืมเงิน

1.2 การเข้าเป็นสมาชิก 

   ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

ซึง่ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชกิ ตามข้อบงัคบัข้อ 37) ต้องยืน่ใบสมคัรถงึสหกรณ์ตาม

แบบทีก่�าหนดไว้โดยต้องมสีมาชกิทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์มาแล้วไม่ต�า่กว่าห้าปี จ�านวน

หนึ่งคนรับรอง  
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เมือ่คณะกรรมการด�าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผูส้มัครมี

คุณสมบัติถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก

ได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช�าระค่าธรรมเนียม

แรกเข้า  และช�าระค่าหุ้นตามจ�านวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การรับ

สมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

กรณีสมาชิกสมทบตามข้อ49สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือ 

ลูกจ้างรายวันหรือ ลูกจ้างรายคาบหรือบุคลากรจ้างเหมาบริการ ในจังหวัดเชียงใหม่

และหน่วยงานส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1ถือหุ้นรายเดือนสมัครเป็นสมาชิก

สามัญ กรณีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขให้นับระยะเวลาต่อ

เนื่องการเป็นสมาชิกและโอนหุ้นที่ถือ

ถ้าคณะกรรมการด�าเนนิการไม่ยอมรบัผูส้มัครเข้าเป็นสมาชกิด้วยเหตใุด ๆ   

เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้  คณะกรรมการด�าเนินการน�าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ

วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

1.3  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรก

เข้าให้แก่สหกรณ์  คนละห้าสิบบาท กรณีท่ีสมาชิกลาออกครบหนึ่งปีและมี               

ความประสงค์จะกลับมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ

สองร้อยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

1.4 สิทธหิน้าทีใ่นฐานะสมาชกิ ผูเ้ข้าเป็นสมาชกิสามญัต้องลงลายมอืชือ่ของ

ตนในทะเบียนสมาชิกกับช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ�านวนที่จะถือ

ครบถ้วนเมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสามัญ

(ก) สิทธิของสมาชิกสามัญมีดังนี้

(1) เข้าประชมุใหญ่  เพือ่เสนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
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(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หรือ      
 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์

(ข) หน้าที่ของสมาชิกสามัญ  มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค�าสั่งของ
 สหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็น
 องค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการด�าเนนิการเพ่ือพฒันาสหกรณ์ให้เจรญิ
 รุ่งเรืองและมั่นคง

1.5.  สมาชิกย้ายสังกัด
สมาชิกสามัญที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค์จะ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมี
ข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการด�าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็น
สมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ท่ีตนมีอยู่ใน
สหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงิน   
ค่าหุ้น  เงินกู้  และเงินฝาก  (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้
ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

1.6.  การรบัโอนสมาชกิสหกรณ์อืน่     สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์อืน่ซึง่ย้าย
หรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กใ็ห้ยืน่ใบสมคัรถงึสหกรณ์ เมือ่ได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดในข้อบงัคบั ข้อ 33  ครบถ้วน
แล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับข้อ35  ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็น

สมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
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การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

1.7 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค�าน�าหน้าชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  

สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  ชื่อสกุล ค�าน�าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้อง

แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

1.8 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจท�าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ

หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อ

ตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือต้ังผู้รบัโอนประโยชน์

ดังว่านี้ต้องท�าตามลักษณะพินัยกรรม

 ถ้าสมาชิกสามัญประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์ที่ได้ท�าไว้แล้วก็ต้องท�าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบ

ให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมือ่สมาชกิสามญัตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรค

ก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกสามัญนั้นมีอยู่ใน

สหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้

น�าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด�าเนนิการว่าเป็นทายาทผู้มสิีทธไิด้

รับเงินจ�านวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข้อก�าหนดในข้อบังคับ ข้อ 45 และข้อ 46

ให้ผูร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่ค�าขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์ภายในก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดย

ให้แนบส�าเนา ใบมรณบัตรทีท่างราชการออกให้แสดงว่าสมาชกินัน้ ๆ   ได้ถงึแก่ความ

ตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาและ

อนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มี

สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค�าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
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ประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท�าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก�าหนดอายุความ

ฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ�านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส�ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ

1.9 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ

 ใด ๆ  ดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(4) ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย

(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

1.10 การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้

กู้หรือผู้ค�้าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการด�าเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้สอบสวนพิจารณา

เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว    จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

คณะกรรมการด�าเนนิการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรอืรอง

ประธานกรรมการ หรือกรรมการด�าเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการ

ชอบด้วยข้อบังคับ   ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้   แล้วให้

เสนอคณะกรรมการด�าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

1.11 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(2) ขาดช�าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช�าระรวม

ถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�าเนินการ
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(3) น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส�าหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

(5) ค้างส่งเงนิงวดช�าระหนีไ้ม่ว่าต้นเงนิหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลา

ถงึสองเดอืน  หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดช�าระหนีด้งัว่านัน้ถงึสามคราวส�าหรบัเงนิกูร้าย

หนึ่ง ๆ

(6)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้า

เป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู ้กู ้หรือ                    

ผู้ค�้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ

ค�าสั่งของสหกรณ์หรือ  ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อัน

เป็นเหตใุห้เห็นว่าไม่ซ่ือสตัย์สจุรติ แสดงตนเป็นปฏปัิกษ์หรอืท�าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์

หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

 เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุ 

ใด ๆ  ดงักล่าวข้างต้นนีแ้ละได้ลงมตใิห้สมาชกิออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามแห่งจ�านวนกรรมการด�าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะน้ันแล้ว  ก็เป็นอันถือว่า

สมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

 สมาชิกสามัญที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่          

โดยให้ยืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนนิการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีท่ราบมติ

การให้ออกค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

1.12 การถอนชื่อสมาชิกสามัญออกจากทะเบียนสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกสามัญออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้                

คณะกรรมการด�าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

อนึง่ ให้สหกรณ์แจ้งเรือ่งสมาชิกออกให้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) ซึง่เกีย่วข้อง

เสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว
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1.13.สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ�าโดย

ไม่มีความผิด

สมาชิกสามัญที่โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ�า

ตามข้อบังคับข้อ 32 (2)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้          

ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย  ถ้า

มิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกสามัญอยู่ และจะงดช�าระ     

ค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิกสามัญเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จาก

สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

1.14 การจ่ายคืนจ�านวนเงินของสมาชิกสามัญที่ขาดจากสมาชิกภาพ

ในกรณีที่สมาชิกสามัญขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อบังคับ

ข้อ40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้น

ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอืน่ พร้อมด้วยเงนิปันผลและเงนิเฉล่ียคนืค้างจ่ายบรรดา

ทีส่มาชกินัน้มอียูใ่นสหกรณ์คนืให้แก่ผูม้สีทิธไิด้รบั  โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน้ผู้มสิีทธไิด้รบั

จะเรยีกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทโีดยไม่มเีงนิปันผลหรอืเงนิเฉล่ียคนืส�าหรบัปีทีอ่อกนัน้  

หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและ             

เงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีนัน้แล้วกไ็ด้สดุแต่จะเลอืก  ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้  สหกรณ์จะจ่าย

คืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ถ้าในปีใด จ�านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสามัญขาดจาก

สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 

คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก

สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก

สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ�าตาม

ข้อบังคับข้อ32 (2) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการด�าเนินการอาจผ่อนผันเป็น

พิเศษ
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ในกรณีที่สมาชิกสามัญขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อบังคับ

ข้อ40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย

ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสามัญนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย

ในกรณีที่สมาชิกสามัญขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อบังคับ

ข้อ40 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย ค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย             

ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มี

เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่าย          

ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่

ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย

นั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ

การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชี

ประจ�าปี และให้ค�านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุ้นทีจ่ะจ่ายคนืแก่สมาชกิโดยน�าทนุเรอืน

หุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน�ามาเฉลี่ยโดยใช้

จ�านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค�านวณ

เมื่อสหกรณ์มีการค�านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ 

ไป สหกรณ์ต้องค�านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่า

ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก�าหนดไว้ในข้อข้อบังคับข้อ5 จนกว่าสหกรณ์

ไม่มียอดขาดทุนสะสม

 1.15 การหักจ�านวนเงินซึ่งสมาชิกสามัญต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการ

จ่ายคืนจ�านวนเงินของสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 45 นั้น  ให้สหกรณ์หักจ�านวนเงินซึ่ง

สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
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กลุ่มสมาชิก

1.16 กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น  การจัดกลุ่ม  การ

ประชุมกลุ่ม  กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม  การเลือกตั้งจ�านวนกรรมการบริหารกลุ่ม  

การด�ารงต�าแหน่ง  การพ้นจากต�าแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

กลุ่มให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์

1.17 ความรบัผดิของสมาชกิ  สมาชกิมคีวามรบัผดิเพือ่หนีส้นิของสหกรณ์

จ�ากัดเพียงไม่เกินจ�านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

2. สมาชิกสมทบ

2.1   สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร               

โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้

บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจ�าให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์

2.2  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)  เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย

(2)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(3)  เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกหรือ

(4)  เป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจ้างราย

วันหรือลูกจ้างรายคาบหรือบุคคลากรจ้างเหมาบริการ สังกัดหน่วยงานสาธารณสุข

ในจังหวัดเชียงใหม่และหรือสังกัดส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่โดยได้

รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานสังกัด

(5)  ไม่เป็นผู ้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต                         

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
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(6)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

(7) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ          

ค�าสั่งของสหกรณ์

(8)  มไิด้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรพัย์อืน่ทีม่วีตัถปุระสงค์ในการให้

กู้ยืมเงิน

สมาชกิสมทบเดมิทีม่คุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีน

สหกรณ์ก�าหนด ให้สมาชิกสมทบเดิมนั้นคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไป

2.3 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ

ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม

แบบที่ก�าหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสามัญสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง เมื่อ

คณะกรรมการด�าเนนิการได้สอบสวนพจิารณาเห็นว่าผู้สมคัรมคีณุสมบติัถกูต้องตาม

ที่ก�าหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และ

ต้องจดัให้ผูส้มคัรได้ลงลายมอืชือ่ในทะเบยีนสมาชกิสมทบกับช�าระค่าธรรมเนยีมแรก

เข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะ

สมาชิกสมทบ

2.4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

ต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละห้าสิบบาท กรณีที่สมาชิกสมทบ

ลาออกครบหนึ่งปีและมีความประสงค์จะกลับมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ต้องช�าระ      

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละสองร้อยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้

ของสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

2.5  สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบพึงได้รับจากสหกรณ์  มีดังนี้

(1)  ถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินห้าแสนบาทและ

ให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
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(2) เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกันกับสมาชิก

(3)  ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ

ประเภทประจ�า ตามระเบียบของสหกรณ์

(4)  กู้เงินจากสหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน

กว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ และให้ค�านึงถึงความเส่ียงและ

ความสามารถในการช�าระหนี้ของสมาชิกสมทบแต่ละรายรวมทั้งต้องจัดให้มี                

หลักประกันที่เพียงพอ

(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค�าสั่งของ

สหกรณ์

(2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

(1)  การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่

(2)  การมีสิทธิออกเสียงในเรื่องใดๆ

(3)  เป็นกรรมการด�าเนินการหรือผู้แทนสมาชิก

(4)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์

2.6. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1)  ตาย

(2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(3)  ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย

(4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว

(5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50

(6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 56 
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2.7 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชกิสมทบ สมาชกิสมทบอาจขอลาออก

จากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการและ

เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ

และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

2.8. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชกิสมทบอาจถกูให้ออก

จากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1)  ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(2)  น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(3)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส�าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

(4)  ค้างส่งเงนิงวดช�าระหนี ้ไม่ว่าต้นเงนิหรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็น

เวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�าหรับเงิน

กู้รายหนึ่งๆ

(5)  ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

(6)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ มติ และ

ค�าสั่งของสหกรณ์หรือ ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็น

เหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท�าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์

หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิก

สมทบมีเหตุ ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า    สองในสามแห่งจ�านวนกรรมการด�าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะ

นั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่     

โดยให้ยืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนนิการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีท่ราบมติ

การให้ออกค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
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2.9 การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ   สมาชิก

สมทบคนใดมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งชือ่  สญัชาตแิละทีอ่ยู ่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

2.10 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจท�า

หนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือ

เงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท�าตามลักษณะพินัยกรรม

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผู ้รับโอน

ประโยชน์ที่ได้ท�าไว้แล้ว  ต้องท�าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบ

ให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความ

ในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ย

คืน  และเงนิผลประโยชน์หรอืเงนิอืน่ใดบรรดาทีส่มาชกิสมทบ  ผู้ตายมอียูใ่นสหกรณ์

ให้แก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ด้ตัง้ไว้  หรอืถ้ามไิด้ตัง้ไว้  ก็คนืให้แก่บคุคลทีไ่ด้น�าหลักฐาน      

มาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด�าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงิน

จ�านวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้   ตามข้อก�าหนดในข้อบังคับข้อ59  และข้อ  60

ให้ผู ้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค�าขอรับเงินผล

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก�าหนดหนึง่ปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิสมทบตายหรอืได้รับแจ้ง

จากสหกรณ์  โดยให้แนบส�าเนาใบมรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก

สมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการ

ด�าเนนิการได้พจิารณาและอนุมตัแิล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงนิผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน

สี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค�าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือ 

ผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท�าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ด ี 

เมื่อพ้นก�าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ�านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น

ทุนส�ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
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2.11 การจ่ายคืนจ�านวนเงนิของสมาชกิสมทบทีข่าดจากสมาชกิภาพ   ใน

กรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อบังคับข้อ54 (1) (2) (4) 

น้ัน สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุ้นทีส่มาชกิสมทบมอียูใ่นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ของสมาชกิ

สมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ี

สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ

ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส�าหรับปีที่

ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่าย

คืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ถ้าในปีใด จ�านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจาก

สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 

คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก

สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อบังคับ

ข้อ54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย

ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อบังคับ

ข้อ54 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้าง

จ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มี

เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอให้

จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่

ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย

นั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ

การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิด

บัญชีประจ�าปี และให้ค�านวณเงินค่าหุ้น   จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ

โดยน�าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งส้ินแล้วน�ามา

เฉลี่ยโดยใช้จ�านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค�านวณ

 เมื่อสหกรณ์มีการค�านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ 

ไป สหกรณ์ต้องค�านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่า

ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก�าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอด

ขาดทุนสะสม

2.12 การหกัจ�านวนเงนิซึง่สมาชกิสมทบต้องรบัผดิต่อสหกรณ์  ในการจ่าย

คืนจ�านวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หักจ�านวนเงินซึ่งสมาชิก

สมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

2.13 การถอนชือ่สมาชกิสมทบออกจากทะเบยีนสมาชกิ  ในกรณทีีส่มาชกิ

สมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการด�าเนินการถอนชื่อสมาชิก

ออกจากทะเบียนสมาชิก

การประชุมใหญ่

 1. การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกัน
เป็นการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  
เพ่ือเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการและมอบหมายการท้ังปวงให้แก่คณะกรรมการ
ด�าเนินการ

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการด�าเนินการเรียกประชุมปี
ละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

 2. การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการด�าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่
วสิามญัเมือ่ใดกไ็ด้แต่ถ้านายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสือแจ้งให้เรยีกประชมุใหญ่วสิามญั
หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ�านวนทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้ว ต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
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สมาชกิซึง่มจี�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวนสมาชกิทัง้หมด หรอื
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือ ผู้แทนสมาชิกซ่ึงมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ�านวนผูแ้ทนสมาชกิท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมอืชือ่ท�าหนงัสือร้องขอ
ต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รับค�าร้องขอถ้าคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ ซ่ึง              
นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมอี�านาจเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัได้ภายในระยะเวลา
ที่เห็นสมควร

3. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า        
หนึ่งหมืนคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

การเลือกตั้งและการด�ารงต�าแหน่งผู้แทนสมาชิก

(1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
(2)  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระท�าในที่ประชุมกลุ่ม

ก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ประธานกลุ่ม
หรือเลขานุการกลุ่ม(ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตน
ต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า

(3)  ให้ที่ประชุมกลุ่มด�าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกโดยอัตราส่วน
จ�านวนสมาชิกห้าสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน  ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกิน
กึง่ให้เลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิเพิม่ขึน้อีกหนึง่คน ในจ�านวนนีใ้ห้ประธานกลุม่ (ถ้าม)ี หรอื
ตวัแทนกลุม่เป็นผูแ้ทนสมาชกิโดยต�าแหน่ง โดยให้นบัรวมอยูใ่นจ�านวนผูแ้ทนสมาชกิ
ที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้  

อนึ่ง จ�านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต�าแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์     

ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต�าแหน่ง           
ต่อไปพลางก่อน



คูม่อืสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชยีงใหม่ จ�ากดั 27

 การพ้นจากต�าแหน่งผู้แทนสมาชิกพ้นจากต�าแหน่ง  เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

ต�าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ต�าแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  จนท�าให้จ�านวนผู้แทนสมาชกิเหลอืไม่ถงึหนึง่ร้อยคน
หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจ�านวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มด�าเนิน
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ�านวนท่ีว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับ
เลือกตั้งอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าที่ก�าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้

4. การแจ้งก�าหนดการประชุมใหญ่    เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้
สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวันเวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือ  
ผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน       
อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรม     
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับที่
แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย

5. องค์ประชมุในการประชุมใหญ่ การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ต้องมสีมาชกิ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็น
องค์ประชุม

ในกรณทีีท่ีป่ระชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิทัว่ไปสามารถเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียง
และได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ
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ในการประชมุใหญ่  สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่มา

ประชุมแทนตนไม่ได้

6.  การนดัประชมุใหญ่ครัง้ทีส่อง  ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชกิ

หรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี  มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีก

ครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  

ถ้ามใิช่การประชมุใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิร้องขอให้เรยีกประชุมแล้ว  

เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ

จ�านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็น     

องค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้

เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจ�านวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์

ประชุมตามที่กล่าวในข้อบังคับข้อ 69 วรรคแรก  ก็ให้งดประชุม

7. อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณา

วินิจฉัยเรื่องท้ังปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ

ต่อไปนี้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์     

การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ  และวนิจิฉยัข้ออทุธรณ์ของผู้สมคัรซ่ึงมไิด้รับเลือกเข้าเป็น

สมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์

(2) พิจารณาเลือกตั้ งและถอดถอนกรรมการด�าเนินการและ                                

ผู้ตรวจสอบกิจการ

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี และจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

ของสหกรณ์

(4) รบัทราบรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการด�าเนินการและผลการตรวจสอบประจ�าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ

(5) พจิารณาก�าหนดบ�าเหนจ็ค่าตอบแทนการปฏิบตังิานของผูต้รวจ-

สอบกิจการ
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(6) พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์

(9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

(10) รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห ่ง

ประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

(11) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียน

สหกรณ์  รองนายทะเบยีน สหกรณ์   ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังาน

เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

(12) ก�าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท�าเป็นเครื่องเก้ือหนุนบรรดา

สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(13)  ก�าหนดค่าเบีย้เลีย้งค่าพาหนะ ค่าเช้าทีพั่กและค่าเบีย้ประชมุของ

คณะกรรมการด�าเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คณะกรรมการด�าเนินการ

1. คณะกรรมการด�าเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการ

ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่

ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

ให้กรรมการด�าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด�ารงต�าแหน่งรอง

ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคน

หนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบ โดยทัว่กัน ณ ส�านกังานสหกรณ์

ห้ามไม่ให้บคุคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปนีเ้ป็นหรอืท�าหน้าทีก่รรมการด�าเนนิการ

 (1) เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ เว้นแต่เป็นโทษ

ส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ                  

หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
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(3) เคยถกูให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรอืมีค�าวนิจิฉยัเป็นทีสุ่ดให้พ้น

จากต�าแหน่งกรรมการตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงินงวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ

ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ                

ด�าเนินการเว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเอง

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

(7) เป ็นผู ้ เคยถูกนายทะเบียนสั่งให ้พ ้นจากต�าแหน่งกรรมการ               

ด�าเนินการหรือผู้จัดการ มาตรา 89/3วรรคสอง

(8) เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการในสหกรณ์ทีถ่กูนายทะเบยีนสัง่เลกิตาม

มาตรา 89/3

 (9) เป็นบคุคลทีม่ลีกัษณะต้องห้ามตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์

ก�าหนด

2. ก�าหนดเวลาอยู่ในต�าแหน่ง  คณะกรรมการด�าเนินการมีวาระอยู่ใน

ต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วัน

เลือกตัง้  ให้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึง่ในสองของ

กรรมการด�าเนนิการทัง้หมดโดยวธิจีบัสลาก (ถ้ามเีศษให้ปัดขึน้) และให้ถอืว่าเป็นการ

พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการด�าเนนิการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งจนครบ

วาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต�าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี

เมื่อครบก�าหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ            

ด�าเนนิการชดุใหม่  กใ็ห้คณะกรรมการด�าเนนิการชดุเดิมรกัษาการไปจนกว่าจะมกีาร

เลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการชดุใหม่   แต่ต้องไม่เกินหนึง่ร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนั

ครบวาระ
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กรรมการด�าเนินการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ�้าอีกได้  

แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่กรรมการด�าเนินการต้องพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะ ให้

กรรมการด�าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในต�าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการ  

ด�าเนินการชุดแรก  และให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

3. การพ้นจากต�าแหน่ง   กรรมการด�าเนินการต้องพ้นจากต�าแหน่ง เพราะ

เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ

(2) ลาออก โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ       

ด�าเนินการ  หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ

(4) เข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์นี้

(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย

(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว

(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว

ให้กรรมการด�าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะ

กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่ง

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าส่ัง เว้นแต่คณะ

กรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนี้ไว้

ชั่วคราว

(8)  ขาดการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการติดต่อกันสามครั้ง        

โดยไม่มีเหตุอันควร

กรณีที่ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด�าเนินการพ้นจาก

ต�าแหน่งทั้งคณะ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่

ในต�าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด�าเนินการชุดแรก
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4. ต�าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนิน

การว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อบังคับข้อ76 (7) )  

ให้กรรมการด�าเนนิการทีย่งัด�ารงต�าแหน่งอยูด่�าเนนิการต่อไปจนกว่าจะมกีารประชมุ

ใหญ่  ซึง่จะได้มกีารเลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการแทนในต�าแหน่งทีว่่าง  แต่ถ้าในเวลา

ใดจ�านวนกรรมการด�าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการ               

ด�าเนินการทีด่�ารงต�าแหน่งอยู่จะประชมุด�าเนินการใด ๆ  ไมไ่ด ้ นอกจากต้องนดัเรยีก

ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว

ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการว่างลงก่อนถงึคราวออกตาม

วาระตามความในวรรคก่อนนัน้เป็นต�าแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มรีองประธาน

กรรมการท�าหน้าทีแ่ทนและยงัมไิด้มกีารประชมุใหญ่เพือ่เลอืกตัง้ใหม่  คณะกรรมการ

ด�าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการอ่ืนขึ้นท�าหน้าที่แทนชั่วคราว

จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

กรรมการด�าเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต�าแหน่ง   

ที่ว่าง  ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

5. การประชมุและองค์ประชมุ  ให้คณะกรรมการด�าเนนิการประชมุกันตาม

คราวที่มีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

 ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    

เรียกประชุมคณะกรรมการด�าเนินการได้  ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับ  และเรื่องที่ส�าคัญอื่น ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้ง

เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว

ในการประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ  ต้องมกีรรมการด�าเนนิการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการด�าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์

ประชุม
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6. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ

คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจ หน้าที่ด�าเนินกิจการทั้งปวงของ

สหกรณ์ และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกจิการอนัเกีย่วกับบคุคลภายนอกเพ่ือการนี ้คณะ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้

จัดการท�าการแทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค�าสั่ง

ของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะท�าให้เกิดความจ�าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อ

ไปนี้

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์       

ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ   ต่าง ๆ ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 

และค�าสั่งของสหกรณ์

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และ             

การฝากหรือลงทุนของ สหกรณ์

กรณีการพิจารณาการลงทุนของสหกรณ์ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียง

สองในสามของคณะกรรมการด�าเนินการที่เข้าประชุมในวาระนั้น

(3)  ก�าหนดและด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบ      

การเงินประจ�าปี และรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่

ประชุมใหญ่

(4)  เสนอแนะการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่

(5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีให้ที่ประชุมใหญ่

อนุมัติ

(6)  พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและก�าหนดค่าตอบแทนของ        

ผู้จัดการ ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

(7)  พจิารณาด�าเนนิการแต่งตัง้และก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบ

ภายใน
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(8)  ก�าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

(9)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียนสมุดบัญชีเอกสาร

ต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ด�าเนินงานของสหกรณ์

(10)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุม

สหกรณ์และ องค์กรอื่น

(11)  พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือ        

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์         

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง

นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

(13)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด�าเนินไปด้วยดี

(14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู ้ตรวจสอบกิจการ             

ความเห็นของผู้จัดการ  สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

(15)  เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ ์         

ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร

(16)  ฟ้อง ต่อสู ้ หรือด�าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ

ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

(17) พิจารณาด�าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(18) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการด�าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้า

ประชมุใหญ่ และออกเสยีงในการประชมุใหญ่ของสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชมุนมุสหกรณ์ และองค์กรอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์นีเ้ป็นสมาชกิ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามทีข้่อบงัคบั

ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นก�าหนดไว้
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(19)  ค�้าประกันเงินกู ้ที่สหกรณ์กู ้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย                 

รับผิดชอบการค�้าประกันในฐานะส่วนตัว

(20)  พจิารณามอบหมายอ�านาจหน้าทีใ่นการด�าเนนิงานให้แก่ประธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก  ผู้จัดการ และ บุคคลที่

เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม”

7. ความรับผิดของคณะกรรมการด�าเนินการ   ในกรณีคณะกรรมการ  

ด�าเนินการกระท�าการหรอืงดเว้นการกระท�าการ หรอืกระท�าการโดยประมาทเลินเล่อ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท�าให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก              

อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือ

ฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้

สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการด�าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสีย

หายให้แก่สหกรณ์

8. คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องรับผิด

ชอบร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)  แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

(2)  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์

(3)  ด�าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการ        

ด�าเนินกิจการที่จะพึงด�าเนินการได้ของสหกรณ์  

9. คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการไม่ต้องรับผิด

ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) พสิจูน์ได้ว่าตนมไิด้ร่วมกระท�าการอนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย

ต่อสหกรณ์

(2) ได้คัดค้านในทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์โดยปรากฏ

ในรายงานการประชุมหรือได้ท�าค�าคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานภายในสามวัน

นับแต่สิ้นสุดการประชุม 
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ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

1. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ

คณะกรรมการด�าเนนิการอาจพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามซือ่สตัย์

สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการ

ของสหกรณ์

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท�าหน้าที่ผู ้จัดการ

สหกรณ์

(1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกเว้นแต่โทษ

ส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือ  

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีค�าวินิจฉัย

เป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 22(5)

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

(5)  เคยถกูส่ังให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 

มาตรา 89/3วรรคสอง

(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกส่ังเลิกตามพระราช

บัญญัติสหกรณ์มาตรา 89/3 วรรคสอง

(7) เป็นบุคคลลักษณะต้องห้ามตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด

ในการแต่งตัง้หรอืจ้างผูจ้ดัการ  ต้องให้ผู้จดัการรบัทราบ และรบัรอง

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก�าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ96  เป็นลายลักษณ์อักษร

2. การด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์    สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดย

ก�าหนดระยะเวลาหรือไม่ก�าหนดระยะเวลาก็ได้
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3. อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ

ผูจ้ดัการมอี�านาจหน้าทีใ่นการด�าเนนิกิจการของสหกรณ์และต้องปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอบเขตแห่งการด�าเนินกิจการที่พึงด�าเนินการได้ของ

สหกรณ์ตามข้อบังคับสหกรณ์และมติที่ประชุมใหญ่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชกิและรบัผิดชอบเก่ียวกับบรรดา

กิจการประจ�าของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจน

เป็นธุระจัดให้ผูเ้ข้าเป็นสมาชกิลงลายมือชือ่ในทะเบยีนสมาชกิ และช�าระค่าธรรมเนยีม

แรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ ้นรายเดือน  แจ้งยอดจ�านวนหุ้น           

จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์

(3)  รบัฝากเงนิ จ่ายคนืเงนิฝาก และส่งเสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์

(4)  เป็นธุระในการตรวจสอบค�าขอกู้  จ่ายเงนิกู ้ จดัท�าเอกสารเกีย่วกับ

เงินกู้  ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์

(5) จดัท�ารายละเอยีดของสมาชกิรายตัวเก่ียวกับเงนิค่าหุ้น และเงินให้

กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด

ในระเบียบของสหกรณ์

รวมถึงก�าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์  ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับัญชาและรบัผดิชอบดูแลการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่

เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

(7) เป็นธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบ

ส�าคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  

รวบรวมใบส�าคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษา

เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท�าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

(9)  ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดท�างบดุลรวมทั้งบัญชีก�าไรขาดทุน  และรายงาน
ประจ�าปีแสดงผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด�าเนนิการพิจารณา  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(11) จัดท�าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์  
เสนอคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณา

(12) จัดท�าแผนปฏิบัตงิานของเจา้หนา้ที่ให้สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ด้
รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

(13)  เข ้าร ่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ่   ประชุม                               
คณะกรรมการด�าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ   เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุม
นั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์  และรบัผิดชอบตรวจตราดแูลทรัพย์สนิ

ต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจ�าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการ
(17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบ

และระยะเวลาที่ทางราชการก�าหนด
(18)  ค�า้ประกนัเงนิกูท้ีส่หกรณ์กูยื้มจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรบัผดิ

ชอบการค�้าประกันในฐานะส่วนตัว
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด�าเนินการ หรือคณะ

กรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระท�า  เพ่ือให้กิจการใน

หน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
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4. การพ้นจากต�าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจาก

ต�าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออกโดยแสดงความจ�านงท�าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ

(3) ขาดคณุสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายสหกรณ์ก�าหนด

(4) อายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ หรอืครบก�าหนดตามสญัญาจ้าง ซ่ึงอายตุ้อง

ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์

(5) ถูกเลิกจ้าง

(6) ถกูลงโทษให้ออกหรอืไล่ออก หรอืมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็น

ประจักษ์ว่าได้กระท�าการหรือละเว้นการกระท�าการใด ๆ อันอาจท�าให้เกิดความไม่

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน   หรือไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่   

ผู้จัดการสหกรณ์

5. การลาออก   ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออก

ไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์น�าเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พิจารณา การลาออกนั้น การยับยั้งการ       

ลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระท�าได้ไม่เกินหกสิบวัน

6. การมอบหมายงานในหน้าทีผู่จ้ดัการให้กรรมการด�าเนนิการ  ถ้าสหกรณ์

ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้าง      

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต�าแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายงาน

ในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด�าเนินการคนใด   คนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่

เกิน  5  ปี

7. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าต�าแหน่งผู้จัดการว่างลง  และ

ยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด�ารงต�าแหน่งแทน  หรือเม่ือผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
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หน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้   รองผู้จัดการ  หรือผู้ช่วย   ผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน

8. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการด�าเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   

กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดท�างบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอัน

แท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน

  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากต�าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจ     

จัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความจ�าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้อง

ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ 72 (1) (2) (3) (4)(5)(6)(7) ทั้งนี้ 

ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด 

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระท�าของคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องรับผิดร่วมกันกับคณะกรรมการด�าเนินการ 

กรรมการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์

ที่ปรึกษา

ทีป่รกึษาและทีป่รกึษากติตมิศักดิ ์ คณะกรรมการด�าเนนิการอาจเชิญบคุคล

ภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและที่

ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จ�านวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะน�าในการด�าเนินงาน

ทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ

1.  ผูต้รวจสอบกจิการ  ให้ทีป่ระชมุใหญ่เลือกต้ังสมาชกิ หรอื บคุคลภายนอก 

ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี  การบริหารจัดการ 

การเศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็น

ผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการสหกรณ์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ            
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หน่วยงานอืน่ท่ีได้รบัการรบัรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ และไม่มลัีกษณะ

ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์จ�านวนห้าคน 

2. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการท่ีมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด          

แล้วน�าเสนอช่ือผู้ตรวจสอบกิจการท่ีผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดย        

วิธีการลงคะแนนลับและให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด ตามล�าดับจ�านวนที่

ก�าหนดในข้อบังคับข้อ 104 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธาน

ออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง และให้ผู ้ที่ได้รับเลือกต้ังล�าดับคะแนนรองลงมาเป็น              

ผู้ตรวจสอบกิจการส�ารองจ�านวน 2 คน

กรณผีู้ตรวจสอบกิจการไดพ้้นจากต�าแหนง่ตามขอ้บังคับขอ้ 105/1 (2) 

(3) (4) (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส�ารองการปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่                    

ผู้ตรวจสอบระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม  คงเหลืออยู่หรือจนกว่าจะมีการ

เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

3. การด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชี

สหกรณ์ ถ้าเมือ่ครบก�าหนดเวลาแล้วยงัไม่มกีารเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ�้าได้

 4. การพ้นจากต�าแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจาก

ต�าแหน่งเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)  ถึงคราวออกตามวาระ

(2)  ตาย



42 คู่มอืสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชียงใหม่ จ�ากดั

(3)  ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานผู้ตรวจสอบ
กิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการด�าเนินการแล้วต่อกรณี

(4)  ทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลออกจากต�าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล

(5)  นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้อง
ห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

5. อ�านาจหน้าที่ของ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้รวจสอบกิจการมอี�านาจหน้าทีต่รวจสอบการด�าเนนิงานท้ังปวงของ

สหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อดังต่อไปนี้
(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบยีนและการเงินตลอดจน

ทรพัย์สนิและหนีส้นิ ท้ังปวงของสหกรณ์ เพือ่ทราบฐานะและข้อเทจ็จรงิของสหกรณ์
ที่เป็นอยู่จริง

(2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน�าแก่คณะกรรมการ           
ด�าเนินการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ วิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการ
นั้น ๆ 

(3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์

(5)  ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อ
พิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  ตลอดจนค�าสั่งต่าง ๆ  ของ
สหกรณ์

(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ     
ค�าสัง่ของสหกรณ์ หรอืกจิการอืน่ ๆ  เพือ่ให้เกดิผลดแีก่การด�าเนนิกจิการของสหกรณ์
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การตรวจสอบกิจการและการด�าเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก�าหนด

6. การรายงานผลการตรวจสอบให้ผูต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ�าเดือนและประจ�าปี รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์
อักษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ�าเดือนต่อคณะกรรมการ
ด�าเนินการในการประชุมประจ�าเดือนคราวถัดไปและรายงานผลการตรวจสอบ 
ประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

กรณผีูต้รวจสอบกจิการพบว่ามเีหตกุารณ์ทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหาย
แก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรงหรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค�าสั่งประกาศหรือค�าแนะน�าของทางราชการรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติ
ที่ประชุมหรือค�าสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์
อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนินการทันทีเพื่อ         
ด�าเนนิการแก้ไขและให้จดัส่งส�าเนารายงานดงักล่าวต่อส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์
และส�านักงานสหกรณ์จังหวัดที่ก�ากับดูแลโดยเร็ว

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ
และส�าเนารายงานผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู ้ตรวจสอบกิจการ                            
ต่อส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดที่ก�ากับดูแล

7. ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ
หรอืละเว้นการปฏบิติัตามอ�านาจหน้าที ่หรอืประพฤติผิดจรยิธรรมในการปฏบัิติงาน
จนเป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รบัความเสยีหาย ผูต้รวจสอบกิจการต้องรบัผิดชอบชดใช้ค่า
เสียหายให้แก่สหกรณ์ให้แก่สหกรณ์หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการด�าเนนิการทราบโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการต้องรบัผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่
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บทที่ 4
ทุนของสหกรณ์

ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) ออกหุ้น

(2) รับฝากเงิน

(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการ

เงินอย่างอื่น

(4) สะสมทุนส�ารองและทุนอื่น ๆ

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

(1) การถือหุ้น

1. การถือหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท

2. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช�าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่

เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจ�านวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามที่ก�าหนดไว้ใน

ระเบียบของสหกรณ์

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้าง

ประจ�า   ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบ�านาญหรือบ�าเหน็จ

ตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�าหนด

ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรอืจะขอซือ้หุน้เพิม่ขึน้  โดยแสดงความจ�านงเป็นหนงัสือ

ต่อคณะกรรมการด�าเนนิการแต่จ�านวนหุน้ทัง้หมดต้องไม่เกินหนึง่ในห้าของหุน้ทีช่�าระ

แล้วทั้งหมด

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
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เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิน�าเงินตามมูลค่า

หุน้ทีส่มาชกิมอียู่มาหกักลบ ลบหนีท้ีส่มาชกิผกูพนัต้องช�าระหนีแ้ก่สหกรณ์ได้และให้

สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น

เมือ่สมาชิกได้ท�าความยนิยอมเป็นหนงัสอืไว้กบัสหกรณ์ให้ผูบ้งัคบับญัชา

ในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างในสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิก

ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ถึงก�าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น

เพื่อช�าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจ�านวนที่สหกรณ์

แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไวนั้นให้แก่

สหกรณ์โดยพลัน

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคก่อนมอิาจขอคนืได้เว้นแต่สหกรณ์ให้

ความยินยอม

การหักเงินตามวรรคก่อนต้องหักให้สหกรณ์เป็นอันดับแรกถัดจากหนี้

ภาษอีากรและการหกัเงนิเข้ากองทนุทีส่มาชกิต้องถกูหกัตามกฎหมายว่าด้วยกองทนุ

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการกฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

3. การช�าระค่าหุ้นรายเดือน  การช�าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช�าระโดยวิธี

หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�าเดือนนั้น ๆ ทุก

เดือน

เมื่อสมาชิกมีค�าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด�าเนินการได้

สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท�าให้ไม่สามารถช�าระค่า

หุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการด�าเนิน

การจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช�าระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะ

กรรมการด�าเนินการเห็นสมควรก็ได้

สมาชิกรายหนึ่งถือหุ้นได้สูงสุดจ�านวนไม่เกินห้าแสนบาทถ้วน และเมื่อ

การถือหุ้นครบก�าหนดตามจ�านวนดังกล่าวแล้วให้สมาชิกรายนั้นงดส่งค่าหุ้น
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4. การงดหรือลดช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือน

สมาชกิทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าหุ้น ไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยแปดสิบเดือนจะงดช�าระ

เงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ�านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ�านง

เป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด�าเนนิการแต่ในปีหนึง่ๆจะขอเปลีย่นแปลงมากกว่าสอง

ครั้งไม่ได้

5. การแจ้งยอดจ�านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ�านวนหุ้นที่สมาชิกช�าระ

เต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

(2) การรับฝากเงิน

1. การรบัฝากเงนิ   สหกรณ์อาจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัย์หรอืประเภท

ประจ�าจากสมาชิกหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของ

สมาคมนัน้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่เป็นสมาชกิของสหกรณ์ ทัง้นี ้ตามระเบยีบของสหกรณ์

ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้

เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบยีน

สหกรณ์

ให้สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่

ก�าหนดในกฎกระทรวง

(3) การให้เงินกู้

1. การให้เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่

(1) สมาชิกของสหกรณ์

(2) สหกรณ์อื่น 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน ให้คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจพิจารณา

วินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อก�าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้   

ประเภทและจ�ากัดแห่งเงินกู้ หลักประกันส�าหรับเงินกู้  ล�าดับแห่งการให้เงินกู้              

การก�าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ การส่งเงนิงวดช�าระหนีเ้งนิกู้  การควบคมุหลักประกัน  

การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

การให้เงนิกูแ้ก่สหกรณ์อืน่นัน้     คณะกรรมการด�าเนนิการจะพิจารณา

ให้กูไ้ด้ต่อเมือ่สหกรณ์มเีงนิทุนเหลือจากการให้เงนิกูแ้ก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบยีบของ

สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

สมาชกิหรอืสหกรณ์อืน่ซึง่ประสงค์จะขอกูเ้งนิจากสหกรณ์นี ้ ต้องเสนอ

ค�าขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่ก�าหนดไว้

2. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้

ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจ�าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็น

สมควร

ให้คณะกรรมการด�าเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของ

สมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

3. ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดัง         

ต่อไปนี้

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอัน

จ�าเป็นรีบด่วน  และมีความประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการด�าเนินการอาจให้เงินกู้

เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์

(2) เงินกู้สามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส�าหรับใช้

จ่าย เพ่ือการอนัจ�าเป็นหรือมปีระโยชน์ต่าง ๆ    คณะกรรมการด�าเนนิการอาจพจิารณา

ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ สหกรณ์

(3) เงนิกูพิ้เศษ  เมือ่สหกรณ์มฐีานะการเงนิก้าวหน้าพอทีจ่ะช่วยเหลอื

ให้เงินกู้  เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงย

แก่สมาชิกได้  คณะกรรมการด�าเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้
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ตามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้  
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต้องมีหลักประกันตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์

4. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก 
ในอัตราตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

5.การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการ                
ด�าเนนิการตรวจตราควบคมุให้เงินกูท้กุรายมหีลกัประกันตามทีก่�าหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่าหลักประกันส�าหรับเงินกู้ราย
ใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนิน
การก�าหนด

ในกรณอีย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนีใ้ห้ถอืว่าเงนิกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็น
อันถึงก�าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค�านึงถึง
ก�าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดการ  เรียกคืนโดยมิชักช้า

(1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2)  เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการด�าเนนิการว่าผูกู้น้�าเงนิกูไ้ปใช้ผดิความ

มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3)  เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่าหลักประกันส�าหรับเงินกู้ราย

ใดเกิดบกพร่องและผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด�าเนินการก�าหนด

(4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็น
เวลาถึงสองเดือน   หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�าหรับ
เงินกู้รายหนึ่ง ๆ

ในกรณทีีผู่ค้�า้ประกนัจะต้องรบัผดิช�าระหนีแ้ทนผู้กู้ตามทีก่ล่าวในวรรค
ก่อน และไม่สามารถช�าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชงิได้  เมือ่ผูค้�า้ประกนัร้องขอ  คณะกรรมการ
ด�าเนนิการอาจผ่อนผนัให้ผูค้�า้ประกนัช�าระเป็นงวดรายเดอืนจนครบจ�านวนเงนิกู ้ แต่

ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ�านวนงวดส�าหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ
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6. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน    ผู้กู้หรือผู้ค�้าประกันต้องรับผูกพัน

ว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจ�าตามข้อ

บังคับข้อ32 (2)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้  สหกรณ์ทราบและจัดการช�าระหนี้สินซึ่ง

ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ

บังคับข้อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝาก

หรือลงทุนได้  โดยให้ค�านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิก

จะได้รับดังต่อไปนี้

(1)  ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(2)  ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(3)  ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(4)  ซ้ือหุ้นธนาคารท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่สหกรณ์

(5)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(6)  ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันท�าให้เกิดความสะดวกหรือ

ส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์

(7)  ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่ง

ชาติก�าหนด
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การกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกัน

วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน  ท่ีประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือ 

การค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน  วงเงิน

ซึ่งก�าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้

ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการ

ค�้าประกันส�าหรับปีก่อนไปพลาง

การกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญา

ใช้เงิน หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ส�าหรับใช้เป็นทุนด�าเนินงานตาม

วตัถปุระสงค์ได้ตามทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการ    เหน็สมควร  ทัง้นี ้ จะต้องอยูภ่ายใน

วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันประจ�าปีตามข้อบังคับข้อ18

การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ใน 

ความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

 การบญัชีของสหกรณ์    ให้สหกรณ์จดัให้มกีารท�าบญัชตีามแบบและรายการ

ทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด  และเกบ็รักษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชี

ไว้ที่ส�านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

ให้บนัทกึรายการในบญัชเีกีย่วกับกระแสเงนิสดของสหกรณ์ในวนัทีเ่กดิ

เหตุน้ัน  ส�าหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชี

ภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น  และการลงบัญชีต้องมี

เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน

ให้สหกรณ์จัดท�างบการเงินประจ�าปีอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบปีทาง

บัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
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การเสนองบการเงินประจ�าปี

การเสนองบการเงินประจ�าปีให้คณะกรรมการด�าเนินการเสนองบการเงิน

ประจ�าปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  

ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

ให้คณะกรรมการด�าเนินการเสนอรายงานประจ�าปีแสดงผลการ      

ด�าเนนิงานของสหกรณ์ต่อทีป่ระชมุใหญ่ด้วยในคราวทีเ่สนองบการเงนิประจ�าปี และ

ให้ส่งส�าเนารายงานประจ�าปีกบังบการเงินประจ�าปีไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์ภายใน

สามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

อนึง่ ให้เกบ็รกัษารายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์

งบการเงินประจ�าปี  พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  

ส�านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ก�าไรสุทธิประจ�าปี

การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี�าไรสทุธใิห้จดัสรร

เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิและเป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยในอัตราทีก่�าหนดในกฎกระทรวงต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ

แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท

ก�าไรสทุธปิระจ�าปีทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ระชมุ

ใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้

 (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่

ก�าหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่งถ้าสหกรณ์ถอนทุน

รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�าหรับปีใดด้วยจ�านวน

เงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว

ในการค�านวณเงนิปันผลตามหุน้ให้ถอืว่าหุน้ทีส่มาชกิได้ช�าระต่อสหกรณ์

ภายในวันที่ห้าของเดือนมีระยะเวลาส�าหรับค�านวณเงินปันผลต้ังแต่เดือนนั้น              
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ส่วนหุ้นที่สมาชิกช�าระต่อสหกรณ์หลังวันท่ีห้าของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้

ตั้งแต่เดือนถัดไป

(2)  เป็นเงนิเฉลีย่คนืให้แก่สมาชกิตามส่วนธรุกจิทีส่มาชกิได้ท�าไว้กบัสหกรณ์

ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช�าระหนี้สหกรณ์ มิให้

ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น 

(3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ

ของก�าไรสุทธิ

(4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น

ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดย

มติแห่ง ที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)

(5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ

ตามระเบียบของสหกรณ์

(6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิตามระเบียบ

ของสหกรณ์

(7)  เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบห้าของก�าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์

(8)  เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้

แก่สหกรณ์

(9)  ก�าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น
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ทุนส�ารอง

 ที่มาแห่งทุนส�ารอง  นอกจากจัดสรรจากก�าไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดา

เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ก�าหนดว่าให้ใช้เพื่อ

การใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส�ารองของสหกรณ์

อนึ่ง  จ�านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียก

ร้องจนพ้นก�าหนดอายุความ   ก็ให้สมทบจ�านวนเงินนั้นเป็นทุนส�ารอง

ก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการเสนอแนะ

ให้ทีป่ระชมุใหญ่จดัสรรตามข้อ 28 หากท่ีประชมุใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด

ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ�านวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจ�านวน ดังกล่าวให้สมทบเป็น

ทุนส�ารองทั้งสิ้น

สภาพแห่งทุนส�ารอง  ทุนส�ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิก

จะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้

ทุนส�ารองนีจ้ะถอนจากบญัชไีด้เพือ่ชดเชยการขาดทนุอนัหากบงัเกิดขึน้ 

หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนส�ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจาก

สหกรณ์เดิม

--------------------------------
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บทที่ 5
การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ตามระเบียบสหกรณ์)

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก คือ

5.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.2 เงินกู้สามัญ

5.3 เงินกู้พิเศษ

สมาชกิผูป้ระสงค์ขอกู้เงนิต้องเสนอค�าขอและสญัญากูเ้งนิ และต้องท�าสญัญา

ค�้าประกัน (ถ้ามี) ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก�าหนด

กรณีสมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้ตามวรรคก่อนแล้ว หากมีความประสงค์จะขอ

กู้วงเงินใหม่ให้เสนอค�าขอและสัญญากู้เงิน สัญญาค�้าประกัน ฉบับใหม่ โดยสัญญากู้

เงินและสัญญาค�้าประกันตามวรรคก่อนยังมีผลผูกพันในมูลหนี้คงเหลือ 

การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้นจะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ�าเป็น หรือ           

มีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า       

ความสามารถในการช�าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้

 สมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามวงเงินกู้แต่ละประเภททั้งนี้ให้เป็นไปตามสิทธิ

และเงื่อนไขของเงินกู้ประเภทนั้น ๆ ตามที่สหกรณ์ก�าหนด  

ในการให้เงินกู้  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้

อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือล�าดับในการพิจารณาให้เงินกู้  ดังต่อไปนี้

(1) เงินกู้ซึ่งผู้กู้มีทุนเรือนหุ้นในสัดส่วนต่อจ�านวนเงินกู้มาก พึงให้ใน

ล�าดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีทุนเรือนหุ้นในสัดส่วนต่อจ�านวนเงินกู้น้อย

(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล�าดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้

ซึ่งมีจ�านวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ�านวนมาก 
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ทัง้น้ี  เว้นแต่ในกรณทีีค่ณะกรรมการด�าเนนิการหรอืคณะกรรมการเงนิ

กู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้

สัญญากู้เงินและเอกสารประกอบการกู้เงิน  ต้องจัดท�าให้เสร็จก่อนรับเงินกู้

ทุกครั้งไป โดย ผู้กู้  ผู้ค�้าประกัน และคู่สมรส(ถ้ามี)ต้องลงนามต่อหน้าพยาน  

คณะกรรมการด�าเนินการหรือ คณะกรรมการเงินกู้หรือ ผู้จัดการ อาจไม่

พิจารณาการให้เงินกู้ในคราวนั้นถ้าการกรอกเอกสาร และหรือเอกสารประกอบการ

กู้ไม่ครบถ้วน

คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องราว หรือ ปัญหาทั้งปวง

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการด�าเนินการที่เข้าประชุมด้วยมติคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง

ให้ถือว่าบรรดาสัญญาเงินกู้ยืมต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

เชียงใหม่ จ�ากัดที่ได้กระท�าระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ากัด 

“ผูใ้ห้กู”้ กบั สมาชกิสหกรณ์ “ผูกู้”้ ก่อนระเบยีบนี ้ใช้บังคบั ยงัคงใช้บงัคบัต่อไปตาม

ระยะเวลาของสัญญานั้น ๆ  

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

1. การให้เงนิกู้เพือ่เหตุฉกุเฉนิ  คณะกรรมการด�าเนนิการอาจมอบอ�านาจให้

ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืคณะกรรมการเงนิกู้ หรอืผูจ้ดัการ 

ตามท่ีเหน็สมควร เป็นผูว้นิจิฉยัให้เงนิกู้เพือ่เหตฉุกุเฉนิแทนคณะกรรมการด�าเนนิการ

ก็ได้และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ที่ให้ไป ให้        

คณะกรรมการด�าเนินการทราบทุกเดือน

2. จ�านวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่

คณะกรรมการด�าเนนิการพิจารณาเหน็สมควร ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่หกรณ์

ก�าหนด(ประกาศหลักเกณฑ์สมาชิกดูได้ที่ www.cmphcoop.com)
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2. เงินกู้สามัญ

การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยให้

เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 

คณะกรรมการด�าเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความใน        

ข้อบังคับของสหกรณ์ โดยมอบอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ 

แก่สมาชิกได้และแถลงรายการเงนิกู้สามญัที่ให้ไปให้คณะกรรมการด�าเนินการทราบ

ทุกเดือน

เงินกู้สามัญมี 3 ประเภท ได้แก่

(1) เงินกู้สามัญทั่วไป 

(2) เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

(3) เงินกู้สามัญ ATM

(1)เงินกู้สามัญทั่วไป

เงินกูส้ามญัทัว่ไป หมายถงึ เงนิกูท้ีส่หกรณ์ให้สมาชกิกูโ้ดยใช้บคุคลค�า้ประกนั 

ทั้งนี้เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก�าหนด

จ�านวนเงินกู ้สามัญทั่วไปที่ให้แก่สมาชิกผู้กู ้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่          

คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยจ�านวนเงินให้กู ้สูงสุดไม่เกิน        

แปดสบิเท่าเงนิได้รายเดือนของสมาชกินัน้ แต่ต้องอยูภ่ายในจ�ากดัไม่เกนิสองล้านบาท

ถ้วน ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการให้เงนิกูท้ีส่หกรณ์ก�าหนด (ประกาศ

หลักเกณฑ์สมาชิกดูได้ที่ www.cmphcoop.com)

(2) เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

 เงนิกูส้ามญัโครงการพเิศษหมายถงึ เงนิกู้ทีส่หกรณ์ให้สมาชิกกู้โดยจดัท�าขึน้

เป็นครัง้คราว ท้ังนีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการให้เงนิกูท้ีส่หกรณ์ก�าหนด

การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ คณะกรรมการด�าเนินการอาจมอบอ�านาจ

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ หรือ         
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ผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู ้วินิจฉัย ให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษแทน           

คณะกรรมการด�าเนนิการกไ็ด้ และให้ผูไ้ด้รบัมอบดงักล่าวนัน้แถลงรายการเงนิกูส้ามญั

โครงการพิเศษที่ให้ไป ให้คณะกรรมการด�าเนินการทราบทุกเดือน

จ�านวนเงนิกูส้ามัญโครงการพเิศษทีใ่ห้แก่สมาชกิผูกู้้คนหนึง่ ๆ  นัน้ ย่อมสดุแต่

คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเห็นสมควรทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการให้เงินกู้ที่สหกรณ์ก�าหนด(ประกาศหลักเกณฑ์สมาชิกดูได้ที่ www.               

cmphcoop.com)

(3)เงินกู้สามัญ ATM

 เงินกู้สามัญ ATM หมายถึง เงินกู้ที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เพื่อใช้ประโยชน์ใน

เหตุจ�าเป็น  

จ�านวนเงินกู้สามัญ  ATM  ท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่              

คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้

เงินกู้ที่สหกรณ์ก�าหนด(ประกาศหลักเกณฑ์สมาชิกดูได้ที่ www.cmphcoop.com)

3.เงินกู้พิเศษ

การให้เงินกู้พิเศษคณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงิน

กู้พิเศษแก่สมาชิกตามที่เห็นสมควร เงินกู้พิเศษมี 3ประเภท ได้แก่

(1) เงินกู้พิเศษทั่วไป

(2) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

(3) เงินกู้พิเศษธนทรัพย์

จ�านวนเงนิกูพ้เิศษ ซ่ึงให้แก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง่ ๆ  นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ

ด�าเนนิการพจิารณาเหน็สมควร โดยค�านงึถงึวตัถปุระสงค์ของการกูแ้ละความสามารถ

ในการช�าระหนี้ของสมาชิก 
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(1) เงินกู้พิเศษทั่วไป

เงินกู้พิเศษทั่วไปหมายถึง เงินกู้ที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้โดยใช้หลักทรัพย์          

ค�้าประกัน ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ที่สหกรณ์ก�าหนด

(ประกาศหลักเกณฑ์สมาชิกดูได้ที่ www.cmphcoop.com)

จ�านวนเงินกู้พิเศษทั่วไป ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะ

กรรมการด�าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  

คณะกรรมการด�าเนินการ จะมอบให้กรรมการเงินกู้ หรือบุคคลอื่นตามที่        

เห็นสมควร สอบสวน และกระท�ารายงานเกี่ยวกับค�าขอกู้เงินพิเศษทั่วไป เสนอ       

คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาก็ได้และเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้        

ความร่วมมือและให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

(2) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะหมายถึง เงินกู้ที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เพื่อปลูกสร้าง

บ้าน/อาคาร หรือซื้อบ้าน/อาคารพร้อมที่ดินส�าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลังแรก หรือ

ช�าระหนีเ้งนิกูเ้พือ่การเคหะของสถาบนัการเงนิอืน่ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการให้เงินกู้ท่ีสหกรณ์ก�าหนด (ประกาศหลักเกณฑ์สมาชิกดูได้ที่ www.                

cmphcoop.com)

คณะกรรมการด�าเนนิการ จะมอบให้กรรมการเงนิกู ้หรอืบคุคลอืน่ตามทีเ่หน็

สมควร สอบสวน และกระท�ารายงานเกี่ยวกับค�าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ เสนอ

คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาก็ได้และเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้            

ความร่วมมือและให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

(3) เงินกู้พิเศษธนทรัพย์
เงินกู้พิเศษธนทรัพย์ หมายถึง เงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกที่ไม่มีเงินกู้สามัญทั่วไป
จ�านวนเงินกู้พิเศษธนทรัพย์ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่             

คณะกรรมการด�าเนนิการพิจารณาเหน็สมควร ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์

ที่สหกรณ์ก�าหนด(ประกาศหลักเกณฑ์สมาชิกดูได้ที่ www.cmphcoop.com)
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กรณีใช้เงินฝากค�้าประกัน  ผู้กู้สามารถถอนเงินฝากได้เฉพาะส่วนที่เกินต้น

เงินกู้คงเหลือ ณ เวลานั้น หรือตามที่คณะกรรมการก�าหนด    

 เงินกู้พิเศษธนทรัพย์ คณะกรรมการด�าเนินการอาจมอบอ�านาจให้ประธาน

กรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการเงินกู้ หรือ ผู้จัดการ 

ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้แทนคณะกรรมการด�าเนินการก็ได้  และให้

แถลงรายการเงินกูพ้เิศษธนทรพัย์ทีใ่ห้ไป  ให้คณะกรรมการด�าเนนิการทราบทกุเดือน

4. หลักประกันส�าหรับเงินกู้

หลักประกันส�าหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อก�าหนดดังต่อไปนี้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หลักประกันส�าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท�าไว้ต่อ

สหกรณ์แล้ว  ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

2. เงินกู้สามัญ

1. หลักประกันส�าหรับเงินกู้สามัญทั่วไป ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของ

ผูกู้ซ้ึง่คณะกรรมการด�าเนนิการหรอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรอย่างน้อยหนึง่คน 

ค�า้ประกนัอย่างไม่จ�ากดัเพือ่หนีส้นิเกีย่วกบัเงนิกูส้ามญัทัว่ไปรายนัน้ในส่วนทีเ่กินกว่า

ค่าหุ้นของผู้กู้แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญทั่วไปรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค�้าประกัน

เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญทั่วไปรายใหม่ทั้งหมด

เมื่อผู้ค�้าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

หรือมีเหตุที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะ

เป็นผูค้�้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้้องจดัใหส้มาชกิอื่นซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการหรือคณะ

กรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเข้าเป็นผูค้�า้ประกนัแทนคนเดิม  ให้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก�าหนด
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การให้สมาชกิผูค้�า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้
ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค�้าประกันจนกว่าผู ้กู ้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ            
ด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค�้าประกันแทน

ภายหลังการท�าหนังสือค�้าประกันแล้วถ้าสมาชิกผู้ค�้าประกันได้เป็น            
คู ่สมรสของผู ้กู ้ ผู ้กู ้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการหรือ         
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค�้าประกันในส่วนท่ี  เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ก�าหนด

เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญทั่วไป คณะกรรมการด�าเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้  มีอ�านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค�้าประกันมากกว่าที่ก�าหนดไว้
ก็ได้

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค�้าประกันส�าหรับผู้กู้สามัญทั่วไปมากกว่าส่ีคน
ไม่ได้

3. หลักประกันส�าหรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ  ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็น
คูส่มรสของผูกู้ ้ ซึง่คณะกรรมการด�าเนนิการหรือคณะกรรมการเงนิกู้เหน็สมควรหนึง่
คน ค�้าประกันอย่างไม่จ�ากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษรายนั้น 

เมื่อผู้ค�้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
หรือมีเหตุที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะ
เป็นผู้ค�้าประกันต่อไป ผู้กู ้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด�าเนินการหรือ         
คณะกรรมการเงินกู ้เห็นสมควรเข้าเป็นผู ้ค�้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน               
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก�าหนด

การให้สมาชกิผูค้�า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้
ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค�้าประกันจนกว่าผู ้กู ้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ       
ด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็น ผู้ค�้าประกันแทน

ภายหลังการท�าหนังสือค�้าประกันแล้วถ้าสมาชิกผู้ค�้าประกันได้เป็น         
คู ่สมรสของผู ้กู ้ ผู ้กู ้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการหรือ           

คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค�้าประกันภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ก�าหนด
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เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ  คณะกรรมการ

ด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ มีอ�านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค�้าประกันมากกว่าที่

ก�าหนดก็ได้

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค�้าประกันส�าหรับผู้กู ้สามัญโครงการพิเศษ

มากกว่าหนึ่งคนไม่ได้

2. หลักประกันส�าหรับเงินกู้สามัญ  ATM  ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรส

ของผู้กู้  ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรหนึ่งคน           

ค�้าประกันอย่างไม่จ�ากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ ATM รายนั้น 

เม่ือผู้ค�้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

หรือมีเหตุที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะ

เป็นผู้ค�้าประกันต่อไป ผู้กู ้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด�าเนินการหรือ            

คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค�้าประกันแทนคนเดิม  ให้เสร็จภายใน            

ระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก�าหนด

การให้สมาชกิผูค้�า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้

ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค�้าประกันจนกว่าผู ้กู ้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ        

ด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค�้าประกันแทน

ภายหลังการท�าหนังสือค�้าประกันแล้วถ้าสมาชิกผู้ค�้าประกันได้เป็น         

คู ่สมรสของผู ้กู ้ ผู ้กู ้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการหรือ             

คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค�้าประกันภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ก�าหนด

เพ่ือความมัน่คงในการให้เงนิกูส้ามญัATMคณะกรรมการด�าเนนิการหรอื

คณะกรรมการเงินกู้ มีอ�านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค�้าประกันมากกว่าที่ก�าหนดก็ได้

สมาชกิคนหนึง่จะเป็นผูค้�า้ประกนัส�าหรบัผู้กู้สามญั ATM  มากกว่าหนึง่

คนไม่ได้
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3. เงินกู้พิเศษ

1.หลักประกันในการกู้พิเศษทั่วไป

ผู้กู้ต้องด�าเนินการจดทะเบียนจ�านอง และหรือจ�าน�า หลักประกัน ตาม

ประเภทหลักประกัน  และหรือการค�้าประกัน ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก�าหนด 

โดยมีหลักประกันดังนี้ 

(1)  มอีสงัหารมิทรพัย์อนัปลอดจากภาระจ�านองเป็นประกันเต็มจ�านวน

เงนิกูร้ายนัน้ โดยต้องเป็นทีพ่อใจคณะกรรมการด�าเนนิการ การประเมนิราคาทีดิ่นให้

ใช้เกณฑ์ประเมนิของกรมทีด่นิการใช้ทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้างเป็นประกัน การประเมนิ

ราคาสิ่งปลูกสร้างให้ใช้หลักเกณฑ์ของมูลนิธิผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ้างอิง โดยพิจารณาจากราคาประเมินหลักประกันทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ         

หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ ดุลยพินิจของคณะกรรมการด�าเนินการและมติของ             

คณะกรรมการด�าเนินการถือเป็นที่สุด

(2)  มีพันธบัตรรัฐบาลซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร จ�าน�า

เป็นประกนัเงนิกูร้ายนัน้  ทัง้นีไ้ม่เกนิร้อยละเจด็สิบของมลูค่าพันธบตัรรฐับาลทีน่�ามา

เป็นประกัน

 2. หลักประกันในการกู ้พิเศษเพื่อการเคหะนั้น ผู ้กู ้ต ้องด�าเนินการ                     

จดทะเบียนจ�านองหลักประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก�าหนดไว้  โดยมี

อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ�านองเป็นประกันเต็มจ�านวนเงินกู ้รายนั้น           

โดยต้องเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด�าเนินการ การประเมินราคาที่ดินให้ใช้เกณฑ์

ประเมินของกรมที่ดินการใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน การประเมินราคา 

ส่ิงปลกูสร้างให้ใช้หลกัเกณฑ์ของมลูนธิิผูป้ระเมนิค่าทรพัย์สินแห่งประเทศไทยอ้างองิ

โดยพจิารณาจากราคาประเมนิหลกัประกนัทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของ

สหกรณ์ ดุลยพินิจของคณะกรรมการด�าเนินการและมติของคณะกรรมการ          

ด�าเนินการถือเป็นที่สุด
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 3. หลักประกัน เงินกู้พิเศษเงินธนทรัพย์กรณีใช้เงินฝากค�้าประกันให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในขณะทีย่งัช�าระเงนิกูพิ้เศษธนทรพัย์ไม่เสรจ็สิน้ สมาชกิผูกู้้

ไม่สามารถลดหรือรอนสิทธิใด ๆท่ีมีในสหกรณ์ก่อนการกู้ไม่ว่าเงินฝาก ทุนเรือนหุ้น 

หรือสิทธิด้านสวัสดิการอื่นใดที่มีอยู่ในสหกรณ์

5.เงินงวดช�าระหนี้ส�าหรับเงินกู้

การส่งเงินงวดช�าระหนี้เงินกู้ 

(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญทั่วไป  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ  

ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่ในกรณีสมาชิกผู้กู้ตาม  

ข้อบังคับข้อ 43 ให้น�าส่งเงินงวดช�าระหนี้  ที่ส�านักงานสหกรณ์ และการส่งเงินงวด

ช�าระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน ท้ังนี้เงื่อนไข                

ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก�าหนด  

(2)  เงินกู้พิเศษ ให้ส่งโดยวิธีดังนี้

ก. หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย

ข. หักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของผู้กู้ หรือบุคคลอื่นที่ให้ความ

ยินยอม

ค. น�าส่งช�าระหนี้ที่ส�านักงานสหกรณ์

ทั้งนี้เงื่อนไข ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก�าหนด ให้ถือว่าเงินงวดช�าระหนี้แต่ละ

งวดถึงก�าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน(ประกาศหลักเกณฑ์สมาชิกดูได้ที่ www.                    

cmphcoop.com)

งวดช�าระหนี้

การส่งคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้

พิจารณาก�าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนโดยต้นเงินกู้รวมดอกเบี้ยเท่ากัน

ทกุงวดเป็นจ�านวนกีง่วดกส็ดุแต่จะเหน็เป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ�านวนและ

ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ หรือตามประกาศหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
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ในกรณีที่ผู้กู้มีค�าขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่ามีเหตุ

อนัควรผ่อนผนัเป็นพเิศษ คณะกรรมการด�าเนนิการผ่อนเวลาการส่งเงนิงวดช�าระหนี้

ส�าหรับเงินกู้ท่ีก�าหนดไว้ตามข้อ 40 นั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้          

แต่การผ่อนผันเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดส�าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน

(ยกเว้นดอกเบี้ย)

กรณสีมาชกิทีต้่องการปรบัโครงสร้างหนี ้สามารถยืน่ขอปรบัโครงสร้าง

หนี้ตามประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

สมาชิกที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะยื่นกู้ประเภทอื่นอีกไม่ได้

6. ดอกเบี้ยเงินกู้

ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู ้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละสิบแปดต่อปี           

โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ�านวนต้นเงินคงเหลือ

7. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้

ให้คณะกรรมการด�าเนินการและหรือคณะกรรมการเงินกู้ ตรวจสอบการ

ควบคุมให ้เ งินกู ้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก�าหนดในระเบียบนี้  และเมื่อ                          

คณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส�าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ต้องก�าหนดให้ผู้กู้

ท�าการแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการและหรอืคณะกรรมการเงนิ

กู้ก�าหนด

ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ทุกประเภทเป็นอันถึงก�าหนดส่งคืน         

โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค�านึงถึงก�าหนดเวลาที่ให้ไว้ และ

ให้คณะกรรมการด�าเนินการและหรือคณะกรรมการเงินกู้  ด�าเนินการโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมือ่ปรากฏแก่คณะกรรมการด�าเนนิการและหรอืคณะกรรมการเงนิ

กู้ว่า ผู้กู้ได้น�าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการขอกู้นั้น
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(3) เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการและหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่า 

หลักประกันส�าหรับเงินกู ้เกิดบกพร่องและผู ้กู ้ไม่ได้แก้ไขภายในระยะเวลาที่                

คณะกรรมการด�าเนินการและหรือคณะกรรมการเงินกู้ก�าหนด

(4)  เม่ือค้างส่งเงินงวดช�าระหน้ี (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลา

สองเดือนติดต่อกัน หรือ ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว ส�าหรับ

เงินกู้รายหนึ่ง ๆ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์เป็นหนังสือ

ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงดังกล่าวข้างต้น ผู้ค�้าประกัน          

ต้องรับผิดช�าระหนี้แทนผู้กู้เมื่อสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค�้าประกันหรือ                 

ผู้จ�านองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด เมื่อผู้ค�้าประกันหรือผู้จ�านองร้องขอ 

คณะกรรมการด�าเนินการอาจผ่อนผันให้เก็บจากผู้ค�้าประกันหรือผู้จ�านองเป็นงวด

รายเดือนจนครบจ�านวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ�านวนงวดส�าหรับเงินกู้ประเภท          

นั้น ๆ

ผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนั  ต้องรบัผกูพนัว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรอื ย้าย หรอื

ลาออกจากราชการ หรือ งานประจ�าตามข้อบังคับสหกรณ์  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ

ให้สหกรณ์ทราบและจัดการช�าระหนี้สินที่ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ิน หรือให้                    

ผู้ค�้าประกันท�าหนังสือรับทราบเพื่อรับทราบการค�้าประกันเงินกู้ภายในหกสิบวันนับ

จากที่สหกรณ์ได้รับแจ้งจากผู้กู้

เงนิกูพิ้เศษธนทรัพย์หากผู้กูไ้ม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ สหกรณ์จะเรยีกช�าระจาก

เงินฝากสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น และสิทธิใด ๆ ของผู้กู้ที่พึงมีอยู่ในสหกรณ์ก่อน

ในการจ่ายเงินกู ้ทุกประเภทเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือผู ้จัดการ หรือ                                

คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้รับหน้าที่จ่ายเงินดังกล่าว จะต้องใช้ความระมัดระวัง             

มิให้มคีวามเสยีหายเกดิข้ึนก่อนส่งมอบเงนิให้แก่ผูม้สิีทธ ิจะต้องตรวจสอบรายการใน

สัญญากู ้เงิน สัญญาค�้าประกัน ค�ายินยอมของคู ่สมรสหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง              

ทกุอย่างให้ครบถ้วนถกูต้อง  ให้ผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกันลงลายมอืชือ่ในสญัญา หรอืเอกสาร 

และยึดถือสัญญา หรือเอกสารนั้นไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์  
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ห้ามส่งมอบเงนิก่อนการท�าสญัญาดังกล่าวเสรจ็เรยีบร้อย  โดยให้ตรวจสอบหลักฐาน

ผู้รับ เพื่อมิให้มีการผิดตัว  

กรณีกรรมการด�าเนินการรับหน้าที่จ่ายเงินได้มอบหมายหน้าที่นั้นให้ผู้อื่น        

ท�าแทน  กรรมการด�าเนินการผู้นั้นจะต้องรับผิดเสมือนเป็นการกระท�าของตนเอง

----------------------------
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บทที่ 6
สวัสดิการส�าหรับสมาชิกสหกรณ์

การให้สวสัดกิารหรอืการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวัเป็น

อ�านาจกระท�าการอย่างหนึ่งของสหกรณ์ท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ตาม

ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 3 (12)ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก

และครอบครัว โดยสหกรณ์ต้องค�านึงถึง สภาพฐานะทางการเงิน ข้อมูลปัจจัย                

ความพร้อมของระบบการจัดการให้บริการปัจจุบันสหกรณ์มีการจัดสวัสดิการแก่

สมาชิกภายใต้ระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้

1. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560

2. ระเบียบว่าด้วย ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค�้าประกัน พ.ศ.2562

3. ระเบียบว่าด้วย กองทุนเพื่อช่วยเหลือการสูญเสียชีวิต พ.ศ.2559

4. ระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2562

5. ระเบยีบว่าด้วย การใช้ทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกับ

การจัดการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส บุตรโดยชอบโดยกฎหมาย บิดา มารดาของ

สมาชิก พ.ศ.2559

6. ระเบียบว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2562

7. ระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก พ.ศ.2559

8. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่ พ.ศ.2562

9. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการการครองสถานภาพโสด พ.ศ.2559
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1.การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

ทุนสาธารณประโยชน์ได้มาจาก

(1) การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

(2) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

(4) เงินเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ได้คืนมาตามระเบียบนี้

เงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้ใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เพื่อบ�ารุงศาสนา กิจการของโรงพยาบาล กิจการของโรงเรียนและ

สถานบริการสาธารณสุข

(2) เพือ่เป็นทนุในการสมทบร่วมกจิกรรมอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของ

ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่มีสมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่

(3) เพื่อเป็นทุนในการจัดสวัสดิการทางสังคมในท้องถิ่น

(4) เพื่อเป็นทุนในการบริจาคช่วยเหลือสหกรณ์อื่น

(5) เพือ่เป็นทนุสมทบในการด�าเนนิกิจกรรม ทีเ่ก่ียวกับหรอืเน่ืองในการ

จดัให้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์เพือ่สาธารณประโยชน์ทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิงานของ

สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์

(6) เพื่อสงเคราะห์สมาชิกในการประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติต่างๆ

(7) กรณีอื่นๆนอกจาก(1)-(6) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สวัสดิการที่จะพิจารณาถึงสัดส่วนของทุนโดยค�านึงถึงทุนสาธารณประโยชน์ ฐานะ

การเงินของสหกรณ์สภาวะและความเหมาะสมทั้งปวง

มติในการพิจารณาจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ตามความในวรรคก่อน          

ต้องมคีะแนนเสยีงอย่างน้อยสองในสามของกรรมการด�าเนนิการทีเ่ข้าประชมุมติของ

คณะกรรมการด�าเนินการและให้ถือเป็นที่สุด
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การขอเงินสาธารณประโยชน์ให้ผู้ขอความช่วยเหลือยื่นเรื่องราวต่อประธาน

กรรมการ โดยประธานกรรมการ หรือผู้ท่ีประธานกรรมการมอบหมายจะพิจารณา

อนมุตัคิ�าขอและน�าเสนอคณะกรรมการด�าเนนิการเพ่ือทราบในการประชมุครัง้ต่อไป  

อนึ่งการให้ความช่วยเหลือตามข้อนี้ คณะกรรมการด�าเนินการอาจท�าได้เองโดย         

ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าขอ

การให้ความช่วยเหลือตามความในข้อนี้ จ�ากัดจ�านวนเงินไม่เกินกรณีละห้า

พนับาทหรอืตามหลกัเกณฑ์ทีส่หกรณ์ประกาศ เว้นแต่กรณทีีม่เีหตผุลความจ�าเป็น ให้

คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย

2. ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค�้าประกัน

“สมาชกิผู้ค�า้ประกนั”หมายถงึ สมาชกิสามญัสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุ

เชียงใหม่ จ�ากัด ที่ค�้าประกันสมาชิกผู้กู้สามัญทั่วไป

“ทนุสงเคราะห์ฯหมายถงึทนุสงเคราะห์สมาชกิผูค้�า้ประกันเงนิกูส้ามัญทัว่ไป

ทุนสงเคราะห์ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันให้บรรเทา

ความเดือดร้อนจากการที่ต้องรับภาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ซึ่งไม่สามารถช�าระหนี้ได้

ครบถ้วน ในกรณีหนี้นั้นถึงก�าหนดช�าระทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

ที่มาของเงินกองทุน ได้มาจาก

(1) จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี

(2) ประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์

(3) เงินบริจาคหรือเงินอื่นๆ 

ให้สหกรณ์จดัให้มบีญัชกีองทนุสงเคราะห์ฯ ข้ึนโดยเฉพาะและให้ใช้เพือ่การสงเคราะห์

สมาชิก ผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญทั่วไปเท่านั้น 

เมือ่คณะกรรมการมีมตใิห้ผูค้�า้ประกนัชดใช้หนีแ้ทนผูกู้ ้สมาชกิผูค้�า้ประกนัที่

ต้องรบัภาระหนีแ้ทนสมาชกิผู้กูจ้ะได้รบัความช่วยเหลอืจากสหกรณ์เมือ่ได้ยนิยอมรับ

สภาพหนี้เงินกู้ตามจ�านวนที่ตนเองต้องรับผิดชอบแทนผู้กู้แล้ว
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สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลอืเฉพาะสมาชิกผู้ค�า้ประกันทีป่ฏิบติัตามวรรคแรก

เท่านั้น

 เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากหรือเงินอื่นใดของสมาชิกผู้กู้ที่จะ

ได้รับให้สหกรณ์น�าไปหักช�าระหนี้เงินกู้สามัญ หนี้ค้างช�าระที่เหลือให้คณะกรรมการ

เป็นผู้พิจารณาว่าควรจะได้รับเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่

สมาชิกผู้ค�้าประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) สมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรม

(2) สมาชิกผู้กู้ทุพพลภาพและถูกให้ออกจากงาน

(3) กรณีสมาชิกผู้กู ้ถูกให้ออกจากงาน เน่ืองจากถูกปลดออก หรือ         

ไล่ออกหรือสหกรณ์ให้ออกจากการเป็นสมาชิกหรือสมาชิกขาดสมาชิกภาพ

การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันให้ช่วยเหลือได้ ดังนี้

1. กรณีหนี้รายใดมีสัญญาเดียว และผู ้ค�้าประกันรายเดียว การให้                 

ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันให้ช่วยเหลือได้ในวงเงิน ร้อยละ 25 ของหนี้ค้าง

ช�าระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้สามัญแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท

2. กรณีหนี้รายใดมีสัญญาเดียว แต่มีผู้ค�้าประกัน หลายคน การให้ความ          

ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันหนี้รายนี้ให้เฉลี่ยในอัตราเท่ากัน ซ่ึงรวมแล้วต้องอยู่ใน

วงเงนิ ร้อยละ 25 ของหนีค้้างช�าระทีเ่หลอือยูข่องสญัญาเงนิกูส้ามญัแต่ไม่เกนิห้าหมืน่

บาท

3.  กรณีหนี้รายใดมีหลายสัญญา/และมีผู้ค�้าประกันหลายคน การให้ความ

ช่วยเหลอืสมาชกิผูค้�า้ประกนัแต่ละรายของหนีร้ายนี ้ให้เฉลีย่ตามสดัส่วนของหนีค้้าง

ช�าระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้สามัญแต่ละสัญญา ในวงเงินร้อยละ 25 ของหนี้ค้าง

ช�าระที่เหลืออยู่แต่ละสัญญา ทั้งนี้ทุกสัญญาเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินห้าหมื่นบาท

สมาชิกผู้ค�้าประกันรายที่มีความเดือดร้อนมากจนท�าให้การด�ารงชีพขัดสน 

ครอบครัวเดือดร้อน จนเป็นที่ประจักษ์ ควรที่สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือ เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนให้ด�ารงชีพได้ ทั้งนี้สมาชิกผู้ค�้าประกันรายดังกล่าว ต้องเป็น



คูม่อืสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชยีงใหม่ จ�ากดั 71

ผู้มีความรับผิดชอบช�าระหนี้ในฐานะผู้ค�้าประกัน โดยไม่บ่ายเบี่ยงและมีวินัยมาโดย
ตลอด สหกรณ์อาจพจิารณาให้ความช่วยเหลอืภาระดอกเบีย้ของสมาชกิผู้ค�า้ประกัน
เพิ่มเติมเป็นรายเดือนเพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิกผู้ค�้าประกัน ทั้งนี้ไม่เกินจ�านวน
ดอกเบ้ียท่ีสมาชิกผูค้�า้ประกนัทีจ่ะต้องช�าระจริงในแต่ละเดอืนและต้องไม่เกินหนึง่พนั
บาท ต่อเดือน

กรณีสมาชิกผู้ค�้าประกันช�าระหนี้ แล้วมีเงินได้คงเหลือไม่เพียงพอต่อการ            
ด�ารงชีพสมาชิกอาจได้รับความช่วยเหลือในข้อน้ีโดย คณะกรรมการด�าเนินการ           
อาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในกรณี

เมื่อสมาชิกผู้ค�้าประกันต้องรับภาระช�าระหนี้แทนผู้กู้เกินกว่า สองแสนบาท 
และเมื่อหักช�าระหนี้รายเดือนแล้ว สมาชิกผู้ค�้าประกันมีเงินคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 20 
ของเงินได้รายเดือน หรือไม่ถึง สามพันบาทต่อเดือน คณะกรรมการด�าเนินการอาจ
พิจารณาลดดอกเบี้ยส�าหรับสัญญาดังกล่าวให้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ที่ต้องช�าระต่อสหกรณ์

ส�าหรับการช�าระหน้ีตามเงื่อนไขน้ี สมาชิกผู้ค�้าประกันที่ช�าระหนี้แทนหรือ         
ผู้กู้ตามสัญญาไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

การพิจารณาดังกล่าวสหกรณ์จะพิจารณาเม่ือสมาชิกผู้ค�้าประกันท�าค�าร้อง
ขอต่อสหกรณ์

โดยมีหลักฐานท่ีเชื่อได้ว่าเดือดร้อนจริงและผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับ
บัญชาในเบื้องต้นด้วยเพื่อคณะกรรมการเงินกู้จะได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอ               
คณะกรรมการด�าเนินการเพื่อพิจารณาเห็นชอบเป็นรายๆไป จนกว่าสมาชิก                    
ผู้ค�้าประกันจะด�ารงชีพปกติได้หรือหมดภาระหนี้สินนั้น ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาทบทวนสิทธิการได้รับความช่วยเหลือแต่ละกรณีทุกปี

การโอนเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกัน ให้โอนช�าระหนี้ทันทีหลังจากที่
ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการมีมติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 8 ข้อ 9 
ส่วนข้อ 10 และข้อ 11 สหกรณ์จะเริ่มด�าเนินการให้ในงวดช�าระหนี้ที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการมีมติอนุมัติ



72 คู่มอืสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชียงใหม่ จ�ากดั

การให้ความช่วยเหลือของกองทุนสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบนี้ ไม่มีผลให้

สัญญาเงินกู้ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกผู้กู้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

 ให้คณะกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค�าวินิจฉัยของ           

คณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

3. กองทุนเพื่อช่วยเหลือการสูญเสียชีวิต

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการจัดการศพสมาชิกแก่

บุคคลที่สมาชิกสามัญระบุไว้ เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามระเบียบนี้กรณีสมาชิกสามัญ

เสียชีวิต

เงินสวัสดิการเพื่อการสูญเสียชีวิตได้มาจาก

 1.  การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

 2.  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

 3.  เงินหรือทรัพย์สินบริจาค

เงินสวสัดกิารกองทนุเพือ่การสญูเสยีชวีติตามระเบยีบนีม้ไีว้เพ่ือช่วยเหลือใน

ทางการเงินเกี่ยวกับการศพของสมาชิก  โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. สมาชิกของสหกรณ์ ที่เสียชีวิตขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ากัด  ตั้งแต่  9  เดือนขึ้นไป (นับตั้งแต่ช�าระค่าหุ้น

ครั้งแรก)  

2. สมาชกิทีโ่อนมาจากสหกรณ์ออมทรพัย์อืน่  ให้นบัอายใุนระเบยีบนี้

เสมือนสมัครสมาชิกใหม่ 

3. สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเมื่อเสียชีวิต ผู้มีสิทธิได้รับเงินจะ

ได้รับเงินสวัสดิการจากกองทุน เป็นจ�านวน  60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

สมาชกิสหกรณ์ต้องระบผุูรั้บผลประโยชน์ไว้ในหนงัสือผู้รบัผลประโยชน์ ตาม

แบบที่สหกรณ์ก�าหนด และมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
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ผู้รับผลประโยชน์ให้ยื่นเร่ืองขอรับเงินสวัสดิการกองทุนเพื่อการสูญเสียชีวิต  

ผู้ยื่นเรื่องต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

1. หนังสือขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด 

2. ใบมรณบัตรของสมาชิกพร้อมทั้งส�าเนา 

3. ทะเบียนสมรส  (กรณีมีคู่สมรส)  พร้อมทั้งส�าเนา 

4.  บัตรประจ�าตัวที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)  และทะเบียนบ้าน 

พร้อมทั้งส�าเนาของผู้รับเงินช่วยเหลือ 

การจ่ายเงนิให้ผูร้บัผลประโยชน์สหกรณ์จะหักช�าระหนีซ่ึ้งสมาชกิมพัีนธะต่อ

สหกรณ์ก่อน  จึงจะจ่ายส่วนท่ีเหลือให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ตามสัดส่วนที่

ก�าหนดไว้

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต  ให้ผู้รับผลประโยชน์ยื่นเรื่องราวต่อสหกรณ์ภายใน  90  

วัน  นับแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นก�าหนดนี้ คณะกรรมการด�าเนินการอาจ

พิจารณาจ่ายให้บุคคลผู้รับผลประโยชน์  ตามที่เห็นสมควร 

เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือไม่ถือเป็นเงินมรดก  สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่ง

สทิธทิีจ่ะจ่ายให้ผูร้บัผลประโยชน์ตามทีร่ะบไุว้ และมติของคณะกรรมการด�าเนนิการ

ในการจ่ายเงินช่วยเหลือถือเป็นสิ้นสุด จะน�าไปฟ้องร้องมิได้ 

4. กองทุนสวัสดิการสมาชิก

กองทุนมีวัตถุประสงค์

(1) เพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิท่ีเกษยีณอายรุาชการ สงูอาย ุทุพพลภาพ และ

ช่วยเหลือทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต

(2) เพือ่เป็นหลกัค�า้ประกนัความม่ันคงของสหกรณ์ในด้านการเพ่ิมเงนิ

ออม

(3) เพือ่คุ้มครองป้องกนัความเสยีหายทางด้านหนีส้นิของสหกรณ์ และ

เพื่อลดภาระของผู้ค�้าประกันเงินกู้ของสมาชิก
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ผู้ที่พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุน

ตามระเบียบนี้

ทรัพย์สินของกองทุนอาจมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

(1) งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

(2) จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี

(3) ดอกผลของกองทุน

(4) เงินหรือทรัพย์สินบริจาคให้กองทุน

(5) รายได้อื่นๆ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน

ก.หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน

(1) กรณีสมาชิกเสียชีวิตหรือทุพลภาพก่อนอายุ60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงิน

สวัสดิการจ�านวนเท่ากับระยะเวลาจ�านวนงวด/เดือนที่เป็นสมาชิก คูณ 200 บาท 

(2) เมื่อเป็นสมาชิกครบตั้งแต่ 60 งวด/เดือนขึ้นไปในวันที่สมาชิกมีอายุครบ 

60 ปีบริบูรณ์ โดยสมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการจ�านวนเงินเท่ากับระยะเวลาจ�านวน

งวด/เดือนที่เป็นสมาชิก คูณ 200 บาท

ข.เงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน

(1) เสียชีวิต / ทุพพลภาพ รับเงิน 100%

(2) อายุครบ 60ปีบริบูรณ์ รับเงิน 40%ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน

(3) เสียชีวิต / ทุพพลภาพ  หลังจากจากรับเงินตาม (2) ไปแล้ว รับเงิน 60%

(4) อายุครบ 65 บริบูรณ์ รับเงิน 40%

(5) เสียชีวิต / ทุพพลภาพ  หลังจากจากรับเงินตาม (4) ไปแล้ว รับเงิน 20%

(6) อายุครบ 70 บริบูรณ์ รับเงิน 20%

(7) สมาชิกรับเงินตาม(6)ไปแล้ว สมาชิกจะได้รับเงินจ�านวน 2,000 บาท   

เมื่อครบรอบ   เดือนเกิดทุกๆปี จนกว่าจะเสียชีวิต
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(8) กรณีสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 

10 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับสิทธิ์ไปแล้วตามระเบียบเดิมก่อนระเบียบนี้ให้น�าสัดส่วนที่เหลือ

จากการค�านวณตามบทเฉพาะกาลแห่งระเบยีบนีข้้อ 2 มารวมเพือ่ให้สทิธิค์รบ 100% 

เมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

สมาชกิท่ีโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อืน่ ให้นบัอายรุะเบยีบนีเ้สมอืนสมคัร

สมาชิกใหม่

การขอรับเงิน

1. กรณีสมาชิกเสียชีวิต 

ผู้รับผลประโยชน์ต้องยื่นแบบขอรับเงินกองทุนตามแบบท่ีสหกรณ์ก�าหนด 

พร้อมเอกสาร ดังนี้ 

(1) ส�าเนาใบมรณบัตรของสมาชิกพร้อมทั้งรับรองส�าเนามรณบัตร

(2) ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูเ้สยีชวีติและของผูร้บัผลประโยชน์

(3) ส�าเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่ของสมาชกิและส�าเนาทะเบียนบ้านทีม่ชืีอ่ของ

ผู้รับเงิน

(4) ส�าเนาใบส�าคัญการสมรสของสมาชิก (กรณีมีคู่สมรส)

(5) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่สหกรณ์ก�าหนด

ทัง้นีใ้ห้ยืน่ขอรบัเงนิกองทนุภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทีเ่สยีชวิีต หากพ้นก�าหนด

ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับเงินกองทุน 

2. กรณีทุพพลภาพ

ให้สมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์ยื่นแบบค�าขอรับเงินกองทุนตามแบบท่ี

สหกรณ์ก�าหนดพร้อมเอกสาร ดังนี้   

(1) หนังสือรับรองทุพพลภาพของสมาชิกพร้อมส�าเนา

(2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของสมาชิกและของผู้รับผลประโยชน์

(3) ส�าเนาทะเบยีนบ้านทีม่ชีือ่ของสมาชกิและส�าเนาทะเบียนบ้านทีม่ชืีอ่ของ

ผู้รับเงิน
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(4) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่สหกรณ์ก�าหนด

ทั้งนี้ให้ยื่นขอรับเงินกองทุนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทุพพลภาพ หากพ้น

ก�าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับเงินกองทุน 

3. กรณีผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ถาวร

ให้สมาชกิหรอืผูร้บัผลประโยชน์ ยืน่แบบค�าขอรบัความช่วยเหลือตามแบบที่

สหกรณ์ก�าหนด  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด�าเนินการ การพิจารณาของ

คณะกรรมการถือเป็นที่สุด

4. กรณีสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกครบ 60 งวด/เดือน 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน

ให้สมาชิกยื่นเอกสารตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนดภายในระยะเวลา 90 วันนับ

แต่วันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

 การจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินกองทุน ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน

สหกรณ์จ่ายโดยโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย์ของสมาชกิหรอื

บัญชีของผู้รับผลประโยชน์

กรณีสมาชิกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งมีหนี้สินคงค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์ 

สหกรณ์จะน�าเงินกองทนุของสมาชกิทีจ่ะได้รบั ไปช�าระหนีท้ีส่มาชกิค้างอยูก่บัสหกรณ์

ทั้งหมดก่อนหากมีเงินเหลือจึงน�าไปจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกระบุ

การด�าเนินการของคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายถือเป็น

ที่สุด

  เงนิกองทนุสวสัดกิารสมาชกินีถ้อืว่าเป็นสวสัดกิารทีส่หกรณ์จดัให้แก่สมาชกิ 

ไม่ถือเป็นเงินมรดก สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะจ่ายหรือไม่จ่าย ให้แก่สมาชิก หรือ

บคุคลทีส่มาชิกได้ระบเุป็นผูร้บัผลประโยชน์ไว้กไ็ด้ข้อวนิจิฉยัใดๆ ของคณะกรรมการ

ด�าเนินการในทุกกรณี ถือเป็นที่สิ้นสุด
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 กรณีท่ีมีเหตุต้องยกเลิกกองทุนนี้ให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดการช�าระ

บัญชีให้แล้วเสร็จภายใน  90วัน และหากมีเงินหรือทรัพย์สินให้น�ามาสมทบเป็นเงิน

ส�ารองของสหกรณ์

คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องราว หรือ ปัญหาทั้งปวง

ที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ด�าเนินการที่เข้าประชุมด้วยมติคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่ง มติที่ประชุมของคณะ

กรรมการด�าเนินการถือเป็นสิ้นสุด

บทเฉพาะกาล

กรณีสมาชิกมีอายุเกิน 60 ปี และเป็นสมาชิกครบ 60 งวด/เดือน ณ วันที่

ระเบียบนี้ประกาศใช้แต่ไม่ครบ 10 ปี ที่ยังไม่มีสิทธิ์รับตามระเบียบเดิม ให้ได้รับสิทธิ์

ตามระเบียบนี้โดยให้นับอายุการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่ระเบียบนี้ประกาศใช้คูณด้วย

จ�านวนเงิน 200 บาทโดยต้องยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ก�าหนดภายใน      

ระยะเวลา 1 ปี นับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

กรณีสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการ ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการเดิมก่อน

ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้โดยนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก

เป็นจ�านวนงวด/เดือนคงที่   ณ วันที่ระเบียบนี้ประกาศใช้  

5. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการจัดการศพของ

สมาชิก หรือคู่สมรสบุตร บิดามารดาของสมาชิก

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือในการเงินเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก

สามญั สมาชิกสมทบ และคูส่มรส บตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย บดิา มารดา ของสมาชกิ

สามัญ

1. ประเภทสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ มี 4 ประเภท 

ประเภทที่ 1  ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง

สาธารณสุขในสังกัดของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่และส�านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ที่ถือหุ้นรายเดือนในสหกรณ์นี้
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ประเภทที่ 2  สมาชิกที่เป็นบิดามารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก

สามัญ 

ประเภทที่ 3  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในสังกัดหน่วยงาน

สาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ที่ถือหุ้น  รายเดือนในสหกรณ์ติดต่อกันทุกเดือนเป็น

ประจ�าเท่านั้น

ประเภทที ่4  บุคคลทัว่ไปทีถ่อืหุน้รายเดอืนในสหกรณ์ตดิต่อกนัทกุเดอืนเป็น

ประจ�าเท่านั้น 

2. ทรัพย์สินของกองทุนอาจมาจาก

6.1 จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี

 6.2 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

 6.3 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 6.4 รายได้อื่นๆ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. สมาชิกสามัญผู้ใดเสียชีวิตในขณะเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ากัด มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการจัดการศพตาม

เกณฑ์ดังนี้

(1) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี  ให้ได้รับเงิน 4,000 บาท 

(2) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 3 ปี ถึง 6 ปี  ให้ได้รับเงิน 5,000 บาท 

(3) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 6 ปี ถึง 9 ปี  ให้ได้รับเงิน 6,000 บาท

(4) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 9 ปี ถึง 12 ปี  ให้ได้รับเงิน 7,000 บาท 

(5) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 12 ปี ถึง 15 ปี  ให้ได้รับเงิน 8,000 บาท

(6) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 15 ปี ถึง 18 ปี  ให้ได้รับเงิน 9,000 บาท 

(7) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 18 ปี ถึง 21 ปี  ให้ได้รบัเงนิ 10,000บาท 

(8) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 21 ปี ถึง 24 ปี  ให้ได้รบัเงนิ 11,000 บาท 

(9) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 24 ปี ถึง 27 ปี  ให้ได้รบัเงนิ 12,000 บาท 
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(10) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 27 ปี ถึง 30 ปี  ให้ได้รบัเงนิ 13,000 บาท
(11) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 30 ปี ถึง 33 ปี  ให้ได้รบัเงนิ 14,000 บาท 
(12) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 33 ปีถึง 36 ปี  ให้ได้รบัเงนิ15,000 บาท
(13) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 36 ปี ถึง 39ปี  ให้ได้รบัเงนิ 16,000 บาท
(14) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 39 ปี ถึง 42ปี  ให้ได้รบัเงนิ 17,000 บาท
(15) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 42 ปี ถึง 45ปี  ให้ได้รบัเงนิ 18,000 บาท
(16) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 45 ปี ถึง 48 ปี  ให้ได้รบัเงนิ19,000 บาท
(17) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้มากกว่า 48 ปี ขึ้นไป ให้ได้รบัเงนิ 20,000 บาท

2. กรณีสมาชิกสมทบตามข้อ  1.และ คู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
บดิา มารดา ของสมาชกิสามญันอกจากข้อ 1 ผูใ้ดเสียชีวติให้มสิีทธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์
เกี่ยวกับการจัดการศพจ�านวนเงิน  กึ่งหนึ่งของอัตราที่ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ข้อ 1

3.  สมาชกิทีโ่อนมาจากสหกรณ์ออมทรพัย์อืน่ ให้นบัอายใุนระเบยีบนีเ้สมอืน
สมัครสมาชิกใหม่

4. การจ่ายเงิน
สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพแก่บุคคลดังต่อไปนี้

(1)  ในกรณสีมาชกิสามญัเสยีชวีติให้จ่ายเงนิแก่ผูม้รีายชือ่ทีส่มาชกิระบุ
ให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามล�าดับ

(2)  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ  และ คู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ เสียชีวิต ให้จ่ายแก่สมาชิกสามัญ หรือ ผู้มีรายชื่อระบุ
ให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามล�าดับ
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5. การขอรับเงิน
1. เมื่อสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และคู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 

บดิา มารดาของสมาชกิสามญัเสยีชวิีต ให้ผูม้สีทิธริบัเงนิสงเคราะห์เกีย่วกับการจดัการ
ศพยื่นขอรับเงินตามแบบท่ีสหกรณ์ก�าหนด ถึงประธานกรรมการด�าเนินการพร้อม
แนบเอกสารดังนี้

1. ส�าเนาใบมรณบัตร
2. ส�าเนาบัตรประชาชน และ ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
3. ส�าเนาบตัรประชาชน และ ส�าเนาทะเบยีนบ้านของสมาชกิหรอืผูร้บั

ผลประโยชน์ 
4.  ส�าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด  ภายในระยะ

เวลา 90 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต หากพ้นก�าหนดระยะเวลาผู้ขอไม่ยื่นขอรับเงิน
สงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินตาม
ระเบียบนี้ 

6. สหกรณ์ทรงไว้ซึง่สทิธทิีจ่ะงดจ่าย หรอื ลดจ�านวนเงนิ น้อยกว่าหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนด หากปรากฏว่า

(1)  สมาชกิสามญั สมาชกิสมทบและ คูส่มรส บตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
บิดามารดา ของสมาชิกสามัญ เสียชีวิต เนื่องจากตนกระท�าความผิดทางอาญา

(2)  เงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้หมดลง หรือ            
มีจ�านวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

7. หากปรากฏเป็นหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ขอเบิกเงินตามระเบียบนี้ปฏิบัติการ
โดยมีเจตนาไม่สุจริตให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้         
ตลอดไป

8.  ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็น
ผูว้นิจิฉยัชีข้าดโดยมตคิณะกรรมการด�าเนนิการทีเ่ข้าประชุมคะแนนเสียงสองในสาม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด�าเนินการถือเป็นที่สุด
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6. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้มาจาก

1. จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี

2. เงินซึ่งมีผู้อุทิศให้

3. เงินคงเหลือสะสมจากปีก่อน

เงนิทนุส่งเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิแต่ละปีนัน้ ขึน้อยูก่บัผลการจดัสรรก�าไร

สุทธิในปีนั้นๆตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร

การแบ่งการมอบทุน

(1) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรแบ่งเป็นทุนตามระดับชั้นดังนี้

1. ทุนระดับอนุบาล  ปีที่ 1     

2. ทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       

3. ทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                       

4. ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         

5. ทนุระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4หรอืระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี(ปวช.

ปีที่ 1) 

6. ทุนระดับชั้นอุดมศึกษา(ปริญญาตรี ปีที่ 1) หรือระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.ปีที่ 1) 

7. ทุนระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 4 (ปริญญาตรีปีที่ 4)  

(2) บุตรของสมาชิกสามัญจะได้รับทุน ทุนละ 1,000 บาท บุตรของสมาชิกสมทบ

จะได้รับทุน ทุนละ 500 บาท โดยบุตรสมาชิกมีสิทธิ์รับทุนระดับชั้นละ 1 ครั้งเท่านั้น
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คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามัญหรือสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี          

นับถึงวันที่สหกรณ์ประกาศก�าหนด

2.  เป็นบุตรโดยก�าเนิดของสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

3.  ศึกษาอยู่ในระดับชั้นเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับทุนและมีความประพฤติดี

4.  สามแีละภรรยาซึง่เป็นสมาชกิสหกรณ์ทัง้ 2 ฝ่ายมสีทิธิร์บัทนุการศึกษาบตุร

ได้เพียงฝ่ายเดียว

5. สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้นับอายุในระเบียบนี้เสมือน

สมัครสมาชิกใหม่

การยื่นขอรับทุน

ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในระเบียบนี้ให้ยื่นแบบขอรับทุนตามแบบ

ที่สหกรณ์ก�าหนดภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ประกาศก�าหนด และแนบเอกสาร

ประกอบการขอรับทุนดังนี้

1. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงว่าบตุรก�าลงัศกึษาอยูใ่นระดับชัน้ทีข่อรบัทนุจาก

สถาบันการศึกษา หรือ หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษานั้น 

2.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของสมาชิก

3.  ส�าเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ขอรับทุน

4.  หลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด

ผู้ขอรับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศที่ก�าหนดไว้ หากว่าได้กระท�าไป

โดยเจตนาอันเป็นเท็จ สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกทุนคืนและ           

ด�าเนินการตามความชอบธรรม



คูม่อืสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชยีงใหม่ จ�ากดั 83

ผู้คัดเลือกทุน

คณะกรรมการด�าเนินการ หรือ คณะกรรมการสวัสดิการ หรือผู้จัดการ                

เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ใหป้ระธานกรรมการด�าเนินการเป็นผู้มอี�านาจอนุมัติจ่ายเงนิทุนส่งเสริมการ

ศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบนี้หรืออาจมอบอ�านาจให้ประธานคณะกรรมการ

สวัสดิการหรือผู้จัดการอนุมัติจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนี้ได้

7. ทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก

วัตถุประสงค์ : เพื่อจ่ายเป็นของขวัญเยี่ยมไข้หรือเงินสดแก่สมาชิกสามัญ

สหกรณ์ที่เจ็บป่วย

การป่วย หมายความว่า   

1. การเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่ได้รับ

อนุญาตโดยถูกต้องเป็นเวลาต่อเนื่องกันซึ่งต้องเข้าพักรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม

วันต่อหนึ่งครั้งการป่วย 

2.  การคลอดบุตรทุกกรณี

เงินกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก ได้มาจาก

(1) การจัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี

(2) งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

(3) เงินหรือทรัพย์สินบริจาค

ให้ตัวแทนสมาชิกหน่วยงาน หรือสมาชิกในหน่วยงานนั้นๆ หรือกรรมการ

ด�าเนินการ เป็นตัวแทนในการจัดหาของเยี่ยมไข้  หรือขอรับเงินกองทุน  หรือสมาชิก

ผู้ขอกองทุน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มาขอรับกองทุนก็ได้

เงื่อนไขการจ่ายกองทุน 

ให้จ่ายเป็นของเยี่ยมไข้ หรือเงินสดแก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว     

ไม่น้อยกว่า 9 เดือน ครั้งละ  500 บาท   (ห้าร้อยบาทถ้วน)
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การขอรับเงินกองทุน

         1. ให้มีรายละเอียด และหลักฐานแนบตามแบบค�าขอรับกองทุนสวัสดิการ

เยี่ยมไข้สมาชิก ที่สหกรณ์ก�าหนด ภายใน  90 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล

หากมีข้อขดัหรอืแย้งกับระเบยีบนีใ้ห้คณะกรรมการด�าเนนิการพจิารณาตดัสนิ

โดยใช้มติสองในสามของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม และมติของคณะกรรมการ           

ด�าเนินการถือเป็นที่สุด

8. สวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่

วัตถปุระสงค์:เพือ่เป็นก�าลังใจแก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ในการมีครอบครัวใหม่

“เงินสวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่”  หมายถึง  

(1)  เงินที่จ่ายเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตาม

กฎหมายหลังระเบียบนี้บังคับใช้ และคู่สมรสมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนี้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น  

(2) เงินสวัสดิการแก่บุตรล�าดับที่ 1 ของบิดา-มารดา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

และคลอดบุตรหลังระเบียบน้ีบังคับใช้และคู่สมรสมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนี้เพียงครั้ง

เดียวเท่านั้น

เงินสวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่ได้มาจาก

5.1  การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

5.2  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

5.3  เงินหรือทรัพย์สินบริจาค

เงือ่นไขการจ่ายเงนิ สหกรณ์จะจ่ายสวสัดิการแก่สมาชิกทีมี่คณุสมบติัทีจ่ะได้

รับเงินตามระเบียบนี้โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีกับ

สหกรณ์ จ�านวน 1,099 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)   
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สมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการต้องมีคุณสมบัติและแนบเอกสารดังนี้

1.  ยื่นค�าร้องตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

2.  ต้องขอรับสวัสดิการภายใน  90  วัน  หลังจากจดทะเบียนสมรสถูกต้อง

ตามกฎหมายหรือคลอดบุตรล�าดับที่ 1 ของบิดา – มารดา 

3. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือน

4. สมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้นับอายุระเบียบนี้เสมือน

สมัครสมาชิกใหม่

5. ส�าเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบัตรกรณีการคลอดบุตรล�าดับที่ 1 ของ

บิดา – มารดา

6. ส�าเนาบัตรประชาชนสมาชิก

7. กรณีสามี – ภรรยา เป็นสมาชิกทั้งคู่ ให้ได้รับสิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์

9. สวัสดิการการครองสถานภาพโสด
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกประเภทสามัญที่มีการครอง

สถานะภาพโสด
                การครองสถานะภาพโสด หมายความว่าการครองสถานะภาพโสดโดย
นิตินัยหรือพฤตินัย  
ตลอดอายุการท�างาน และมีอายุ 60  ปีบริบูรณ์

เงินสวัสดิการการครองสถานะภาพโสดได้มาจาก
1. การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี
2.  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

3. เงินหรือทรัพย์สินบริจาค

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สมาชิกที่ครองสถานะภาพโสดจะได้รับสวัสดิการนี้เพียงครั้ง 1 ครั้ง                   

โดยค�านวณจากอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ปีละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

เศษของปีหากเกิน 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี 
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การขอรับเงิน

สมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการต้องมีคุณสมบัติและแนบเอกสารดังนี้

1.  ยื่นค�าร้องตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด

2.   ต้องขอรับสวัสดิการภายใน  90  วัน  นับจากวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

หากพ้นก�าหนดดังกล่าวถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ไม่ขอรับเงินสวัสดิการนี้

3.  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือน

4. สมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้นับอายุระเบียบนี้เสมือน

สมัครสมาชิกใหม่

5. ค�ารับรองการครองสถานะภาพโสดจากผู้บังคับบัญชาของสมาชิก

6. ส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้

หากมีข้อขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาและมติของ

คณะกรรมการด�าเนินการถือเป็นที่สุด.
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ภาคผนวก 1



88 คู่มอืสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชียงใหม่ จ�ากดั



คูม่อืสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชยีงใหม่ จ�ากดั 89

การคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
การคิดเงินปันผล

ก่อนทีจ่ะอธิบายถึงวิธีการคิดเงนิปันผลต้องขอท�าความเข้าใจถงึการส่งค่าหุน้     

หรอืเงนิสะสมรายเดอืนก่อนว่า  ค่าหุน้หรือเงนิสะสมรายเดือนนัน้ สหกรณ์ฯ จะเรยีก

เก็บจากสมาชกิทกุวันสิน้เดอืน เช่น ค่าหุ้นประจ�าเดือนธนัวาคม   ในระยะเวลาระหว่าง

วันที่ 1 – 31 ธันวาคม  สหกรณ์จะเรียกเก็บในวันที่ 31ธันวาคม ไม่เกินวันที่ 5 ของ

เดือนถัดไป ดังนั้น เมื่อสมาชิกเข้าใจในชั้นนี้แล้ว ก็จะได้อธิบายต่อไปว่า การคิด

เงินปันผลนั้น  สหกรณ์ฯ  คิดเป็น  2  ตอน  คือ

ตอนแรก     คิดจากค่าหุ้นยกมาจากปีก่อน  (รวมถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน)

ตอนที่สอง    คิดจากการส่งค่าหุ้นระหว่างปี (หรือรายเดือน)  อีกครั้งแล้วน�า

 ยอดที่คิดได้มารวมกัน  ก็จะได้เป็นยอดเงินปันผลทั้งหมดที่จะ

 ได้รับในปีนั้น

ตัวอย่างที่ 1  เช่น  นาย  ก.  มีค่าหุ้นยกมาจาก ปีก่อน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน   

 100,000  บาท       

สหกรณ์ฯ และนาย ก. ถือหุ้นเดือนละ 1,000 บาท ทุกเดือนในสิ้นปีบัญชี 

นาย ก. จะได้เงิน  ปันผลดังนี้  (สมมุติมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ  6.10)

ภาคผนวก 1



90 คู่มอืสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชียงใหม่ จ�ากดั

เงินปันผลวิธีค�านวณหุ้นวันที่

6,1006.10/100×100,000100,000(พ.ย.( ยกมา 30

55.9211/12×6.10/100×1,0001,000.ธ.ค 31

50.8310/12×6.10/100×1,0001,000.ม.ค 31

45.759/12×6.10/100×1,0001,000.ก.พ 28

40.678/12×6.10/100×1,0001,000มี.ค 31

35.587/12×6.10/100×1,0001,000เม.ย 30

30.506/12×6.10/100×1,0001,000พ.ค 31

25.425/12×6.10/100×1,0001,000.มิ.ย 30

20.334/12×6.10/100×1,0001,000.ก.ค 31

15.253/12×6.10/100×1,0001,000.ส.ค 31

10.172/12×6.10/100×1,0001,000.ก.ย 30

5.081/12×6.10/100×1,0001,000ต.ค 31

0.000/12×6.10/100×1,0001,000.พ.ย 30

6,450.75หุ้นรายเดือน×6.10%  ×เวลา112,000รวม

รวมถึง 30พ.ย.2558 นาย ก จะได้รับเงินปันผล 6,450.75 บาท
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ตัวอย่างที่  2    กรณีที่มีการส่งค่าหุ้นเพิ่มระหว่างปี  เช่น  นาย  ก.  มีค่าหุ้นยกมา  

100,000  บาท  

ส่งค่าหุ้นรายเดือนละ  1,000  บาท  และในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปขอส่ง

ค่าหุ้นเพิ่มเป็น  2,000  บาท   ถึงเดือนพฤศจิกายน จะคิดเป็นเงินปันผลดังนี้  คือ 

เงินปันผลวิธีค�านวณหุ้นวันที่

6,1006.10/100×100,000100,00030 พ.ย.( ยกมา)

55.9211/12×6.10/100×1,0001,00031 ธ.ค.

50.8310/12×6.10/100×1,0001,00031 ม.ค.

45.759/12×6.10/100×1,0001,00028 ก.พ.

40.678/12×6.10/100×1,0001,00031 มี.ค

35.587/12×6.10/100×1,0001,00030 เม.ย

61.006/12×6.10/100×2,0002,00031 พ.ค

50.835/12×6.10/100×2,0002,00030 มิ.ย.

40.664/12×6.10/100×2,0002,00031 ก.ค.

30.503/12×6.10/100×2,0002,00031 ส.ค.

20.332/12×6.10/100×2,0002,00030 ก.ย.

10.171/12×6.10/100×2,0002,00031 ต.ค

0.000/12×6.10/100×2,0002,00030 พ.ย.

6,542.24หุ้นรายเดือน×6.10%  ×เวลา119,000รวม

รวมถึง 30พ.ย.2558 นาย ก จะได้รับเงินปันผล 6,542.24 บาท

สมาชกิส่วนมากเข้าใจผดิในการคดิเงนิปันผล   คอื พอถงึสิน้ปีก็เอาเงนิค่าหุ้น

ทั้งหมดที่คิดว่าตนส่งมารวมกันแล้วคูณด้วยอัตราเงินปันผลที่สหกรณ์ฯ  ก�าหนดให้

จึงท�าให้คิดได้สูงกว่าที่สหกรณ์ฯ คิดให้  จึงทักท้วงมาหาว่าสหกรณ์ฯ  คิดให้ผิด ไม่ 

ถูกต้อง
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เงินเฉลี่ยคืน

คอื  เงนิทีส่หกรณ์ฯจ่ายคนืให้กบัสมาชกิผูเ้สียดอกเบีย้    โดยคดิจากดอกเบีย้

เงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้สหกรณ์ฯ   ระหว่างปีในการกู้เงินจากสหกรณ์ฯ  ซึ่งสหกรณ์ฯ  

แจ้งไว้ในใบรับเงินทุกเดือนในช่องดอกเบี้ยสะสม   ยอดดอกเบี้ยที่ช�าระให้สหกรณ์ฯ  

ทั้งหมด  ดูจากใบรับเงินประจ�าเดือนพฤศจิกายนของปี  เมื่อสหกรณ์ฯ  พิจารณา

จัดสรรก�าไรสุทธิแล้วก็จะค�านวณและแจ้งให้สมาชิกทราบว่า  ในปีนี้จะเฉลี่ยคืน

ดอกเบี้ยให้ร้อยละเท่าใด  

การค�านวณเงินเฉลี่ยคืน

น�าเงินดอกเบี้ยจากการกู้ทั้งหมดตลอดปี  X  เงินเฉลี่ยคืน =จ�านวนเงินเฉลี่ยคืนที่จะได้รับ

                     100

-----------------------------
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ภาคผนวก 2
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ภาคผนวก 2
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